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leden / únor

Cena 18,- Kč

Hola, pašeráci, pašeračky, stáhněte perkýnka z půdy!

Foto: Rostislav Šturma

V pátek 24. února 2012 a vlastně celý následující víkend budeme vzpomínat na doby,
kdy se přes hranice pašoval cukr, cikorka,
sůl, plátno nebo alkohol s tabákem.
Svátek všech pašeráků začne na Dolním
náměstí, kde v 10 hodin zahájíme Pašeráckej jarmark s doprovodným programem. Pro
letošní ročník jsme přichystali vystoupení
Vrchlabského dixielandu, wojcieszowského souboru Wojcieszowianky, dvě divadelní vystoupení pro děti (i dospělé) přímo
v podloubí radnice, jarmareční zpěvačky (ze
ZUŠ Jablonec nad Jizerou), „kerkonošskou
poudačku“ v podání ponikelského souseda Hájka, ale také soutěže a tvořivý stánek
DDM Pod střechou v Rokytnici nad Jizerou.
Během dopoledne v prostorách základní školy budou tvořit naše a wojcieszowské
děti postavičku Krakonoše bez použití lepících pomůcek. Do této části projektu jsme
se rozhodli zapojit děti ze 4. a 5. třídy. V pracovních skupinách budou promíchány, tak
aby bylo rovnoměrné zastoupení českých
i polských dětí ve všech skupinách. Vedle
tvoření je jejich úkolem „najít společnou
řeč“. Tak uvidíme, jak se jim jejich díla vydaří!
Úkol si děti mají (mohly) možnost vyzkoušet již dříve. Do poloviny února je (byla)

vyhlášena soutěž o nejkrásnější postavičku
Krakonoše. Ze zákulisí zájmových kroužků
v rokytnickém DDM však víme, že se tímto
soutěžním úkolem nechalo inspirovat více
dětí i ve svém volném čase. Výsledky soutěže se všechny děti dozvědí v odpoledních
hodinách, po druhém divadelním představení (okolo 14. hodiny). Po vyhlášení výsledků se přeneseme do prostor zasedací
místnosti a městského informačního centra,
kde zahájíme výstavu rokytnických a wojcieszowských Krakonošů.
Po 15. hodině zazní z úst souseda Hájka
„kerkonošská poudačka“. Okolo 16. hodiny se na náměstí objeví Krakonoš, který se
přivítá s pozvolna přicházejícími pašeráky
a pašeračkami, které se ten den rozhodnou
vydat se k nám do údolí. A v 17 hodin vyrazí průvod ke studenovskému skiareálu.
Od 17.30 hodin budete moci sledovat rozcvičku lyžníků, pašeráčků a pašeraček pod
taktovkou pana řídícího. V doprovodném
programu budete moci vidět ohnivou show,
po sešeření se z kopce rozjedou pašeráci na
starých ski s loučemi a začne pašerácká zábava na sněhu.
Během celého pátku se můžete těšit na
typické masopustní dobroty: jitrnice, ovar,
tlačenku a krkonošské sejkory. Pokud masu

neholdujete a dali byste si raději něco sladkého, nevěšte hlavu, rokytnické děti i letos
napečou koláče. Staročeskou dobrotu – trdelník – najdete v chaloupce v řadě jarmarečních stánků, vedle něho budou stát
prodejci krkonošského, podkrkonošského
i jizerskohorského sortimentu.
Pokud se ale sami chystáte na svah v přestrojení za pašeráky či staré lyžníky až v sobotu 25. února, vězte, že přivítání lyžníků
bude na stanici Horní Domky (9:00 – 9:45
hodin). Další zastávkou bude Módní přehlídka se soutěží o nejlepší dobové oblečení u restaurace Kokrháč, následovat bude
výstup na Lysou horu s termácením se po
sjezdovkách a boudách. Komu se nebude chtít termácet se celý den, může stavět
sněžné stavby (na vybraných místech). Nejlepší stavba bude odměněna! A kdo by si
rád vyzkoušel své umění na starých lyžích ve
slalomových brankách, nechť se přihlásí do
Závodu o zlámanou grešli!
Neděle 26. února bude ve znamení dětských závodů o rokytnickou Supercenu. Také
tento rok se závod pojede na sjezdovce na
Křížku.
Blanka Kučerová
koordinátorka projektu

Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města schválila

Z veřejného jednání zastupitelstva

• Zřízení věcného břemene vedení vodovodního řadu na ppč. 1867
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou ve prospěch pana Ing. O.Bachtíka, CSc. Horní Rokytnice 627.

Konečné prodejů pozemků

• Uzavření Mandátní smlouvy s paní Alenou Prchlíkovou, Jilemnice, na zabezpečování odborných činností v oblasti bezpečnosti
a hygieny práce a v oblasti požární ochrany.
• Uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě na poskytování služeb sociální péče s paní Janou Černou, kterým dojde k navýšení
kapacity klientů sociální péče na 22 osob.
• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly, o zřízení věcného břemene č. č. IV.12-2008530/VB/01 k připravované stavbě kabelového vedení na pozemkových parcelách č. 1987/12,
2038/2, 2039/2, 2948/1, 2948/2, 3082 v k.ú. Dolní Rokytnice,
obec Rokytnice nad Jizerou.
• Uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly o zřízení věcného břemene
číslo IV-12-2006020/VB/02 pro zařízení distribuční soustavy –
kabelové vedení na pozemkové parcele č. 3265/2 v k.ú. Horní
Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou.
• Zadání zakázky č. 11021 - „Zhotovení strategického plánu rozvoje
Města Rokytnice nad Jizerou“ firmě Centrum EP, Regioncentrum
Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, IČ 712 18 840 za nabídnutou cenu 312.000,- Kč vč. DPH
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
• Uzavření smlouvy o odklízení sněhu z místní komunikace 3175/3
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou s panem Liborem Suldovským,
Nad Královskou oborou 232/31, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, jako
vlastníkem nemovitosti čp. 428 v Horní Rokytnici.
• Finanční příspěvek na dopravu ve výši 2.502,- Kč panu P. Štencovi, Horní Rokytnice 606, v rámci akce Setkání Rokytnic 2011.
• V souladu s Metodikou pro stanovení výše příspěvku zřizovatele
pro příspěvkové organizace zřizované Městem Rokytnice nad Jizerou výši příspěvku na provozní náklady na jednoho žáka:
»» Základní škola Rokytnice nad Jizerou
»» Mateřská škola Dolní Rokytnice
»» Mateřská škola Horní Rokytnice
»» Základní škola praktická a speciální
»» Dům dětí a mládeže

3.000,- Kč/žák
3.000,- Kč/žák
3.000,- Kč/žák
6.000,- Kč/žák
350,- Kč/žák

• Uzavření smlouvy o pronájmu části nemovitosti čp. 197 Horní
Rokytnice za účelem umístění dvou kusů antén pro poskytování
veřejného internetu na balkón nad hlavním vstupem, a to se společností InternetHome.cz za měsíční nájemné ve výši 2 000,- Kč/
měsíc.
• RM, jakožto zástupce zřizovatele příspěvkové organizace, jmenuje do Školské rady Základní školy Rokytnice nad Jizerou Mgr.
Markétu Šmídovou a paní Helenu Neumannovou.
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• ZM schvaluje prodej části ppč. 1279/3 v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou vlastníkům garáží na stpč. 718 – 724 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, zastoupeným panem Ivanem Žalským, HR 536,
a to za cenu 240,- Kč/m2 a za podmínek stanovených v usnesení
č. 161 ze dne 5. 10. 2011.
• ZM schvaluje směnu ppč. 891/33, 891/30, 891/26 a část ppč.
891/20 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část ppč. 819/17, část 891/15, část 891/21,
891/16 a část 891/27 (vlastník spol. Zemex, s. r. o.) dle zákresu,
a to za podmínek stanovených v usnesení č. 163 ze dne 5. 10. 2011.
• ZM schvaluje prodej části ppč. 2638/1 v k.ú. Dolní Rokytnice manželům Jiřímu a Janě Markvartovým, Kolín, a to za cenu
120,- Kč/m2 a za podmínek stanovených v usnesení č. 164 ze dne
5. 10. 2011.
• ZM schvaluje prodej nebytové jednotky č. 662/2, podílu 44/100
na společných částech domu čp. 662 a stavebních pozemků č.
1154, 1163 a 1164 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za kupní
cenu 679.960,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 1212/11 vypracovaným znalcem Ing. Jaromírem Beranem, a to spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02.

Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011
o místním poplatku za povolení k vjezdu
motorovým vozidlem do vybraných míst
a částí měst a schválení Pravidel pro vydávání
povolení k vjezdu v Rokytnici nad Jizerou
Ing. Matyáš uvedl, že předložená věc byla již v letošním roce zastupitelstvem města v červnu projednávána. Spolu s předkládací
zprávou byl zastupitelům předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku za povolení k vjezdu do vybraných
míst a částí města, návrh Pravidel pro vydávání povolení k vjezdu do
vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou a mapa s vyznačenými zónami.
Důvodem, proč je omezení vjezdu do vybraných částí obce navrhováno:
• Atraktivita území pro turisty - jedná se lokality, kde jsou místní
komunikace využívány intenzivně jako turistické a cykloturistické trasy. Množství automobilů, které tyto komunikace dnes bez
jakékoliv regulace využívají, je rok od roku vyšší. I díky navigacím GPS projíždějí cizí vozidla absolutně nevyhovujícími komunikacemi. Zvýšený pohyb vozidel na těchto trasách snižuje nejen
bezpečnost turistů, ale také silně snižuje atraktivitu těchto tras.
Omezení by mělo umožnit vjezd pouze vozidlům s konkrétním
účelem (vlastnictví nemovitosti, práce, ubytování).
• Parkování – mnoho rekreačních objektů nemá řešeno parkování. Vozidla pak v mnoha případech stojí podél komunikací a na
přilehlých loukách, což je nejen v rozporu s návštěvním řádem
Krnap, ale hlavně tato skutečnost opět snižuje atraktivitu území
pro turisty (Horní Domky, Ručičky, Václavák, Kasárna, …). Omezení by mělo nutit vlastníky nemovitostí řešit si oficiální cestou
parkování u objektů.
1 - 2/2012

Rokytnický zpravodaj

• Technický stav komunikací – jedná se většinou o úzké horské
komunikace, které na dnešní provoz nejsou v žádném případě
dimenzovány. Komunikace nejsou v dobrém technickém stavu
a vzhledem k jejich rozsahu není a nebude nikdy v silách města
tyto komunikace 100% opravovat a spravovat. Snížení provozu
by opotřebení a zátěž těchto komunikací zásadně omezilo. Spolu
s omezením vjezdu by se zároveň omezil vjezd vozidel podle hmotnosti. Zásobování je v těchto lokalitách nutné zajišťovat menšími
dodávkami nebo menšími nákladními vozy. V tuto chvíli probíhá
často velikými nákladními vozy (problém i stavební činnosti).
• Dohoda se Správou Krnap – v loňském roce byl schválen nový
návštěvní řád Krnapu, v rámci kterého se řešily i komunikace, na
kterých bude ze strany Krnapu omezen vjezd. Na území Rokytnice se jedná o komunikaci na Dvoračky a k Huťskému vodopádu. Vzhledem k tomu, že by do těchto lokalit museli mít zájemci
o vjezd dvě povolenky – Města a Krnapu, bylo dohodnuto, že
budeme tyto lokality řešit pouze vyhláškou města. Je tedy nutné
tuto dohodu naplnit.
• Nastavení jasných pravidel pro vjezd pro všechny lokality –
v současné době je zákaz vjezdu na základě platné OZV umístěn
u Hotelu Rokytka pro oblast Hrušova a údolí Černého potoka.
V minulosti byla také osazena zákazová značka na Dvoračky
u Starého mlýna. Vydávání povolenek je v tuto chvíli ošetřeno
pouze platnou OZV, která detaily vydávání povolenek příliš neřeší a řeší zejména vybírání poplatku za povolení k vjezdu. V tuto
chvíli je nutné aktualizovat seznam lokalit, do kterých bude vjezd
omezen, a schválit jasná pravidla pro vydávání povolenek.
Jak z výše uvedeného výčtu vyplývá, není důvodem pro omezení
vjezdu v žádném případě záměr vybírání místního poplatku za vydávání povolení. Hlavním důvodem je regulace dopravy v turisticky atraktivních lokalitách a omezení provozu a zátěže místních komunikacích.
Cena za vystavení povolení:
• Je navrženo vydávat z časového hlediska dva druhy povolenek,
a to týdenní a roční (viz. pravidla). Při projednávání této problematiky na červnovém zastupitelstvu bylo v diskuzi navrženo –
cena týdenní povolenky 50,- Kč, cena roční povolenky 300,- Kč.
Ing. Matyáš navrhnul snížení týdenního paušálního poplatku
na 30,- Kč. Většina zastupitelů s tímto návrhem nesouhlasila.
V obecně závazné vyhlášce zůstane původní výše 50,- Kč.
• Tyto ceny jsou i v návrhu vyhlášky. Podle doporučení MV byla do
vyhlášky zahrnuta i sazba za jednodenní povolení ve výši 20,- Kč.
Navrhované lokality – vybraná místa:
• Vjezd do oblasti Horních Domků u hotelu Rokytka – modrá zóna
• Vjezd do oblasti Horních Domků u Hotelu Starý mlýn – červená
zóna
• Vjezd k chatě Dvoračky a chatě Štumpovka u Hotelu Starý mlýn
– zelená zóna
• Vjezd do oblasti Studenov – žlutá zóna
• Vjezd k Huťskému vodopádu u chaty Tereza – bílá zóna
• Ing. Matyáš dále uvedl, že účinnost OZV je navržena od 1. června
2012. V průběhu května bude osazeno nové dopravní značení
v jednotlivých zónách. V průběhu dubna nebo května bude pro
dotčené ubytovatele zorganizována schůzka, na které budou seznámeni s možností a způsobem online vydávání povolení k vjezdu. V současné době je již téměř dokončen software pro vydávání povolenek jak zaměstnancem na MÚ, tak i pro umožnění
vydávání online povolenek prostřednictvím webového rozhraní
pro registrovaná ubytovací zařízení.
Rokytnický zpravodaj
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Informace o jednání se Správou KRNAP
ohledně letního provozu lanové dráhy
na Lysou horu
Ing. Matyáš informoval zastupitelstvo města, že během roku proběhlo několik jednání mezi Správou KRNAP, zástupci Ministerstva
životního prostředí ČR, Městem Rokytnice nad Jizerou, Spartakem
Rokytnice a. s. a zástupci petičního výboru Petice za povolení letního provozu lanové dráhy. Na základě těchto jednání bylo dohodnuto, že bude zpracován odborný nezávislý posudek hodnotící vliv
letního provozu na životní prostředí. Zpracování tohoto posudku
zadá z důvodu objektivnosti Správa KRNAP i Město Rokytnice nad
Jizerou samostatně vlastním zpracovatelům. Dne 12. října 2011 se
uskutečnilo na Správě KRNAP společné jednání, na kterém bylo dohodnuto jednotné zadání pro vypracování posudku.
Toto zadání specifikuje způsob a metodiku zpracování posudků
a stanovuje varianty provozu, které budou hodnoceny. Vzhledem
k vegetačnímu období je termín pro předání posudků do 30. 11.
2012. Co se týká zpracovatelů posudku, spolupracuje město s Mgr.
Karlem Houdkem a RNDr. Adamem Véle, kteří zpracovávají pro město posouzení vlivu na životní prostředí v rámci změny č. 1 k Územnímu plánu města Rokytnice nad Jizerou. Rada při projednávání této
problematiky pověřila starostu města oslovením těchto zpracovatelů a předložením cenové nabídky na zpracování posudku k letnímu
provozu lanové dráhy na Lysou horu. Cena za zpracování posudků
by měla být maximálně 500 tis. Kč.
Ing. Matyáš navrhl, aby byl zastupitelstvem města pověřen jednáním se Spartakem Rokytnice, a. s. a Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou ohledně finanční spoluúčasti na
zpracování tohoto posudku. O výsledku jednání je bude informovat
na následujícím jednání zastupitelstva města, kdy bude zároveň
schvalován rozpočet města pro rok 2012. Poté bude zpracování posudku zadáno ze strany rady města.
Ing. Matyáš dále navrhl, aby byl pověřen jednáním se Spartakem
Rokytnice, a. s. ohledně uzavření Memoranda, které se bude týkat
společného cíle – letního provozu lanové dráhy na Lysou horu. Osoby v orgánech Spartak Rokytnice i v zastupitelstvu města se stále
mění a tímto memorandem bude jejich společný cíl schválen a podpořen do budoucna.
Rozprava:
• Ing. Ceé – celá záležitost se pohnula směrem dopředu a přepokládá, že se nějaké řešení najde. Mrzí ho, že se rozhodnutí odkládá o rok, neboť musí být zadány posudky řešící vliv na životní
prostředí. Částka za zpracování posudku je velice vysoká, přitom
je zřejmé, že některé varianty nebudou mít šanci a je jich zbytečně moc. Nedá se ovšem nic dělat, neboť taková byla dohoda
mezi Rokytnicí nad Jizerou, Správou KRNAP a Ministerstvem životního prostředí. Některé varianty byly ze strany těchto státních
orgánů požadovány. Dále uvedl, že Spartak Rokytnice, a. s. se na
nákladech na zpracování posudku podílet bude, ovšem v tuto
chvíli není oprávněn říct, do jaké výše. O tom musí rozhodnout
příslušné orgány akciové společnosti.
• Pan Nechanický – posudky řešící vliv na životní prostředí budou
dvojí a konečné rozhodnutí v této věci bude z 90% politické. Je
proto třeba mít podklady a argumenty pro to správné rozhodnutí.
• Ing. Jína – doporučil uspořádat se zpracovatelem posudků neveřejné jednání, aby byly vyjasněny veškeré argumenty, které se
této věci týkají.
• PaedDr. Maloňová – podporuje lanovou dráhu a její letní provoz. Uvedla, že se hodně lidí upíná k letnímu provozu s nadějí, že
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se zvýší turistický ruch. Zeptala se, zda může Spartak Rokytnice
městu pomoci s tím, aby se z města nestala jenom průjezdní silnice k lanovce. Má na mysli např. vznik relaxačních zón, neboť
Rokytnice toho nemá pro turisty moc co nabídnout.
Ing. Ceé – letní provoz pro Spartak není ekonomicky důležitý. Výnosy z letního provozu se rovnají režijním nákladům. Celá letní
sezóna má takový obrat, jako jeden den v únoru. Spartak ovšem
letní provoz lanové dráhy na Lysou horu považuje za prestižní
záležitost a pokud tu lanovka stojí, proč by měla v létě zahálet.
Svým způsobem to berou jako povinnost a chtějí tím Rokytnici
pomoci. V letním období se snaží lidi přitáhnout nejen lanovkou
– vzniklo např. lanové centrum, bikepark a připravují se další aktivity, aby se sem lidé nepřijeli jenom vyvést lanovkou. Je ovšem
třeba, aby vznikaly i další aktivity. Např. se připravují v rámci
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, a to Karta hosta Krkonoš,
apod. To vše by mohlo mít pozitivní vliv na příliv turistů.
Zastupitelé projednávali výši ceny posudku a zadání jeho zpracování. Dále jednotlivé varianty, které mají být posuzovány, neboť
některé z nich jsou pro Rokytnici nesmyslné nebo nic neřešící.
K této věci Ing. Ceé uvedl, že jedinou variantou zůstává možnost
provozování lanové dráhy až na vrchol Lysé hory, neboť stavba
mezistanice by byla nákladná a představovala by velký ekologický a stavební zásah do území a do přírody.
V případě ceny posudku doplnil pan Nechanický, že toto bude
první komplexní posudek, který bude probíhat přímo v terénu,
a proto je cena tak vysoká. Posudkem se ovšem získá cenný dokument, který posoudí stav přírody na vrcholu Lysé hory, který
bude moci být použit nejen pro lanovou dráhu.
Ing. Matyáš – na posudku se kromě zpracovatelů bude podílet
i řada jiných odborníků (ornitologové, botanici, apod.) a jiných
externích pracovníků v případě sběru dat.

•

•

•

•

Informace o projektu komunitní kompostárny
• Ing. Matyáš – Svazek Jilemnicko podal žádost o dotaci na zřízení
5 kompostáren na území Jilemnicka, z nichž jedna bude umístěna v Rokytnici nad Jizerou. Žádost byla podána jednak na provedení stavebních prací a nákup potřebné techniky (překopávače,
prosívače, drtiče, nakladač) a v druhé části na pořízení nádob,
v případě Rokytnice na pořízení velkoobjemových kontejnerů.
Žádost byla podána v rámci Operačního programu životní prostředí a před 14 dny byly zveřejněny výsledky s tím, že žádosti
byly doporučeny k přiznání podpory.
• V současné době se dopracovávají projektové dokumentace a do
jednoho roku musí být provedena výběrová řízení na stavební
práce, pořízení techniky a pořízení nádob. Celková investice
v případě Jilemnicka je asi 15 mil. Kč, Rokytnice nad Jizerou by se
měla na tomto projektu spolupodílet částkou cca 210 tis. Kč. Ta
bude součástí návrhu rozpočtu pro rok 2012.

Informace Krkonošské metro, o. p. s.
• Ing Matyáš – cílem tohoto projektu je provozovat a zlepšit kvalitu dopravní obslužnosti na železniční trati Martinice v Krkonoších
– Rokytnice nad Jizerou. Mělo by dojít k tomu, že na trati budou
jezdit lehčí vozy, železniční zastávky by měly lépe vyhovovat potřebám lidí (např. v Jablonci nad Jizerou by zastávka měla být na
náměstí), atd. V současné době představitelé tohoto projektu
jednají např. s ČVUT nebo s Ministerstvem dopravy, mají zpracovány studie proveditelnosti, právní a ekonomické analýzy a jednají o založení obecně prospěšné společnosti (dále jen „OPS“),
která bude tuto trať provozovat .
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• Vzhledem k tomu, že by se na tomto projektu měly podílet i obce,
byl osloven Svazek Jilemnicko. Ten by měl být jedním ze zakládajících členů OPS a předpokládá se vstupní vklad ve výši 100.000,Kč. Na této železniční trati v rámci Jilemnicka leží 6 obcí, ostatní
obce nemají zájem se na projektu finančně spolupodílet. Předpokládá se tedy, že částku 100.000,- Kč uhradí 6 dotčených obcí
a symbolicky i Svazek Jilemnicko. V případě Rokytnice nad Jizerou by tento vstupní podíl měl činit asi 25.000,- Kč a byl stanoven
podle počtu obyvatel. V případě Rokytnice jsou plány takové, že
by dráha měla fungovat i od nádraží po hlavní silnici až do Horních Domků. Toto jsou ovšem prozatím plány do budoucna. Ing.
Matyáš dále uvedl, že představitele tohoto projektu přizve na
jednání se zastupiteli a veřejností, kde bude projekt podrobněji
představen.

Diskuse
• Paní Hejralová – předložila zastupitelům písemný materiál, který
popisuje, jakým způsobem prezentuje Město Jičín svoji městskou policii na webových stránkách. Prezentace zahrnuje nejen
kontaktní údaje, ale i jejich rozpočet, jejich pravomoci a působnost, a tímto způsobem dochází k lepší informovanosti občanů.
Navrhla, aby podobným způsobem byla na webových stránkách
města Rokytnice nad Jizerou prezentována i zdejší městská policie.
• Ing. Matyáš uvedl, že takto městská policie na webových stránkách určitě může být zviditelněna.
• Pan Vrána – jaká je doba splatnosti úvěru na Čistou Jizeru ve
výši 35 mil. Kč. Bylo odpovězeno, že tento úvěr má být splacen
v průběhu 10 let.
• Pan Vrána – v Rokytnickém zpravodaji se dočetl o zřízení Městského informačního centra. Podle jeho názoru bude mít tato pracovnice spoustu úkolů, které se týkají i vybírání místních poplatků. Zeptal se, zda se tímto krokem sleduje propuštění stávající
pracovnice správy poplatků.
• Ing. Matyáš – to by určitě nebylo možné. Cílem je, aby lidé mohli v MIC např. uhradit místní poplatek, zařídit si parkovací kartu
nebo si vyzvednout pytle na odpady i nad rámec pracovní doby
městského úřadu, tj. i v odpoledních hodinách a o víkendech. To
by mělo přispět ke zlepšení služeb obyvatelstvu. Agenda místních poplatků je ovšem velice široká a nelze ji nahradit Městským
informačním centrem. MIC bude pro veřejnost nabízet i jiné služby – např. v rámci Czechpoint a další jednoduché agendy.
• Pan Vrána – v Rokytnickém zpravodaji byla zveřejněna nová
Obecně závazná vyhláška, která se týká čistoty ulic a veřejných
prostranství. Podle této vyhlášky je každý, kdo znečistí veřejné
prostranství, povinen toto neprodleně odstranit. Uvedl, že na
sídlišti si soukromník vysázel hned vedle komunikace smrčky,
které brání údržbě silnice a úklidu. Jiný pán tam má zase břízy,
z nichž padá listí, a to znečišťuje okolí a zanáší kanály. Tuto vyhlášku proto vítá a doufá, že pomůže tyto věci napravit.
• Ing. Matyáš – znečištěním veřejného prostranství není myšleno
spadané listí. Co se týče živých plotů vysázených v bezprostřední
blízkosti komunikací, toto je skutečně problém, a to na více místech v Rokytnici. S vlastníky pozemku městský úřad jedná a vyzývá je k odstranění. Je to ale problém, neboť se stromy nacházejí
na soukromých pozemcích.
• Pan Vrána – novou obecně závaznou vyhláškou je dána i povinnost pravidelného sečení a odklízení travní hmoty. Zeptal se, kdo
toto bude kontrolovat.
• Ing. Matyáš – městská policie. Neznamená to ale, že v půlce srpna bude městská policie obcházet veškeré pozemky a kontrolo1 - 2/2012
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•
•

•
•

vat, zda jsou posekány a hmota sklizena. To není v jejich silách.
Vyhláška má sloužit jako nástroj pro řešení problematických oblastí, kde obec nemůže vlastníky pozemků donutit, aby se o své
pozemky starali a sekali je a může dojít k zaplevelení okolí. Tato
oblast je navíc řešena pracovníky městského úřadu v souladu se
zákonem o rostlinolékařské péči.
Paní Hejralová upozornila, že ve Vilémově se po spadu sněhu
nový chodník uklidil pouze jednou a od té doby už ne. Úklid nebyl proveden ani v okolí kontejnerů na tříděný odpad.
Ing. Matyáš – v letošní zimní sezóně se Drobné služby prozatím potýkají s nedostatkem lidí, a proto nejspíš došlo k tomu,
že chodník není pravidelně uklízen. Chodník ve Vilémově nelze
udržovat multikárou, ale je to možné pouze frézou, která se musí
přivážet. Optimálním řešením by bylo, kdyby měl nějaký občan
z Vilémova vlastí frézu a údržbu chodníku zajišťoval například na
základě dohody o pracovní činnosti. Uvedl, že pokud by někdo
o takovém člověku věděl, ať dá vědět.
Paní Hejralová – nerada by nechala uzavřenou otázku úspory
elektrické energie v případě veřejného osvětlení.
Ing. Matyáš – v této věci po pracovním jednání zastupitelstva
hledá další řešení. V současné době zvažuje možnost zpracování
pasportu a energetického auditu veřejného osvětlení. Na základě
těchto dokumentů je možné žádat o dotaci ze strany Ministerstva
průmyslu a obchodu. Podmínkou je, že přijatá opatření přinesou
alespoň 20 % úsporu energie. V této věci již pověřil příslušnou pracovnici městského úřadu. Závěrem uvedl, že úspora energie v případě veřejného osvětlení je určitě na místě, neboť náklady na elektrickou energii oproti loňskému roku vzrostly asi o 100.000,- Kč.

Zprávy z úřadu
Splatnost místních poplatků:
Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

• Poplatek je splatný buď jednorázově k datu 31. 3. 2012, nebo
ve dvou stejných rovnoměrných splátkách, a to k 31. březnu
a k 31. září 2011.
• Sazba poplatku: 500,- Kč za rok a za trvale žijícího občana
(nebo vlastníka objektu sloužícího k individuální rekreaci)

Místní poplatek ze psů

• Poplatek je splatný jednorázově k datu 31. 3. 2012.
• V současné době platí tyto sazby:
za prvního psa:
»» držitelé žijící trvale v rodinném domku
500,- Kč
»» ostatní držitelé
1.000,- Kč
»» držitel, který je poživatelem invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu
200,- Kč
za druhého a každého dalšího psa všech držitelů psa výše
uvedených – zvýšení o 50%

Místní poplatek z ubytovací kapacity
a Místní poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt

• Poplatek za uplynulé období je splatný k 30. 4. 2012.
Rokytnický zpravodaj
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Hlášení odcizených a ztracených
občanských průkazů
Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle Rokytnického zpravodaje, s účinností od 1. 1. 2012 již zdejší městský úřad nezabezpečuje vydávání občanských průkazů. Žádost musí naši občané podávat u Městského úřadu v Jilemnici.
V případě hlášení odcizených nebo ztracených občanských průkazů ovšem mohou občané stále Městský úřad Rokytnice nad Jizerou využívat, a to na oddělení matriky, kde bude příslušný doklad
prostřednictvím aplikace Czechpoint zablokován. Tuto věc mohou
provádět pouze matriční úřady.
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Investiční a jiné akce za rok 2011:
Investiční akce a veřejné zakázky
• Oprava střešního pláště na budově Základní školy v Dolní Rokytnici byla zadána spol. FAST střechy s.r.o., Náchod, za 675.656,- Kč
– včetně DPH. Na tuto akci Město získalo dotaci prostřednictvím
MAS „Přijďte pobejt!“ ve výši 481.997,- Kč.
• Rekonstrukce koupelny v I. patře Domu s pečovatelskou službou
byla zadány spol. JANDA, s. r. o., Jablonec nad Jizerou za cenu
134.741,- Kč včetně DPH.
• Statické zajištění a opravu poruch v objektu služebny městské
policie, dále vybudování šaten v budově Základní školy v Dolní
Rokytnici bylo zadáno spol. JANDA s. r. o. Jablonec nad Jizerou za
cenu 1.134.076,- Kč včetně DPH. Dílo bylo v průběhu kvůli nutným vícepracím navýšeno o 253.934,- Kč včetně DPH.
• Nátěr střechy Mateřské školy v Dolní Rokytnici byl zadán firmě
Petr Stojan, Jablonec nad Jizerou, za cenu 110,- Kč/m2, celkem za
47.740,- Kč včetně DPH.
• Vybudování části oplocení na hřbitově na východní straně bylo
zadáno spol. HNH, s. r. o., Hrabačov za cenu 157.686,- Kč včetně DPH, stejná společnost opravila na hřbitově 11 ks sloupků za
cenu 46.121,- Kč.
• Demolice přístřešku kotelny u objektu Drobných služeb města
čp. 143 v DR byla zadána spol. HNH, s. r. o. Hrabačov za cenu
119.093,- Kč včetně DPH.
• Vysprávka výtluků v místních komunikacích penetračním způsobem Patchmatic byla zadána firmě Reacom Třebíč za cenu
3.600,- Kč/tuna bez DPH.
• Vybudování zastřešení vstupu do Domu dětí a mládeže Pod střechou bylo zadáno spol. Janda, s. r. o. Jablonec nad Jizerou za
cenu 214.470,- Kč včetně DPH.
• Oprava střešních žlabů a svodů na objektech Základní školy v HR
a hasičské zbrojnice byla zadána firmě Čermák & Čermák, Lomnice nad Popelkou za cenu 60.000,- včetně DPH (škola) a 21.823,Kč (hasičárna).
• Osazení 4 ks lamp veřejného osvětlení bylo zadáno spol. ROTES,
s. r. o. za cenu 67.840,- Kč včetně DPH.
• Výroba 4 ks nových dřevěných špaletových oken do budovy
městské radnice (přízemí, finanční úsek) byla zadána panu Pavlu
Linkovi, Rokytnice nad Jizerou za cenu 123.922,- Kč včetně DPH.
• Vybavení nově zřizovaného městského informačního centra
v budově radnice novým nábytkem, prosklenými dveřmi a výpočetní technickou bylo provedeno ze strany několika dodavatelů.
Náklady na zařízení MIC byly kolem 141.000,- Kč.
• Vypracování dokumentace SEA a vyhodnocení vlivů změny č. 1
Územního plánu Rokytnice nad Jizerou na životní prostředí bylo
zadáno Mgr. Karlu Houdkovi, Praha 8, za cenu 120.000,- Kč včetně DPH. Vypracování územně plánovací dokumentace této změny č. 1 bylo zadáno spol. TENET, s. r. o. Turnov za cenu 96.000,- Kč
včetně DPH. Změna č. 1 se týká propojení Rokytnice nad Jizerou
a Harrachova lanovou dráhou v oblasti Studenova.

Projekt: Rokytnice nad Jizerou
– celoroční dovolená
Na tento projekt získalo město dotaci z Regionálního operačního
programu EU, oblast podpory 3.2. – Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. Projekt je rozdělen do několika dílčích
aktivit, a to aktualizace mapových podkladů, vytvoření video obsahu
pro webovou prezentaci města „Virtuální Rokytnice“, tvorba a tisk propagačních materiálů o Rokytnici a vytvoření Turistického informačního
centra a přijetí nového pracovníka na pozici zaměstnance TIC.
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Celkové náklady projektu činí 5.412.984,- Kč, výše dotace je 92,5%
a činí 5.007.010,20 Kč. Realizace projektu by měla trvat 3 roky.
V roce 2011 byly zadány tyto zakázky
• zakázka na Aktualizaci mapových dat, a to spol. Kartografie HP
s. r. o. Jičína za cenu 334.800,- Kč včetně DPH,
• zakázka na Vytvoření video-obsahu a vytvoření prezentace Virtuální Rokytnice firmě Tomáš Petráň, Jungmannova 748/30, Praha
1 za cenu 1.767.000,- Kč včetně DPH,
• zakázka na Tvorbu a tisk propagačních materiálů spol. SURA,
s. r. o., Rokytnice nad Jizerou za cenu 2.394.000,- Kč včetně DPH.
O výši skutečných nákladů budeme informovat až po faktickém
dokončení tohoto projektu.

Projekt: Městský hřbitov – revitalizace
veřejného prostranství a obnova zeleně
V roce 2011 byl dokončen tento projekt, zejména byly dokončeny terénní úpravy a výsadba zeleně. Celkové náklady projektu činily
7.944.586,50 Kč, celkový výše dotace činila 7.348.742,- Kč. V roce
2011 navíc došlo – již nad rámec projektu – k vybudování části oplocení na východní straně a k o opravě 11 ks sloupků.

Ostatní dotace a projekty
• Oprava barokního křížku U Mojmíra – restaurátorské práce byly
zadány Mgr. Ondřeji Sklenáři za cenu 99.650,- Kč včetně DPH. Již
v roce 2010 se Městu podařilo zrekonstruovat i prostor, kde je
křížek umístěn. Na opravu křížku získalo dotaci z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje ve výši 49.650,- Kč a z programu
Ministerstva kultury na Podporu kulturních památek dotaci ve
výši 50.000,- Kč.
• Oprava účelového zařízení hasičského vozidla LIAZ CAS 24
byla zadána spol. Požární technika KOMET, s. r. o., Pečky, za
cenu 149.384,- Kč. Na tuto opravu získalo Město dotaci ve výši
83.750,- Kč z Fondu požární ochrany Libereckého kraje.
• Na projekt „Rokytnice nad Jizerou a Wojcieszów – města, kde se
lidé veselí“ obdrželo Město dotaci z Fondu mikroprojektů Cíl 3
(Česko – Polsko) v Euroregionu Nisa prostřednictvím Euroregionu Nisa dotaci ve výši 11.429,16 Eur (cca 285.730- Kč). Náklady
se předpokládají ve výši 336.152,- Kč.

Akce Čistá Jizera II
O této investiční akci a jejích nákladech jsme informovali v podzimním vydání Rokytnického zpravodaje. V rámci této akce došlo
i k rozsáhlým rekonstrukcím místních komunikací a k napojení některých objektů města na veřejnou kanalizaci (radnice, kulturní
dům, Mateřská škola v Dolní Rokytnici).

VHS informuje
ÚŘEDNÍ DNY PRO VEŘEJNOST
• Zasedací místnost MěÚ Rokytnice n. J.
– boční vchod
• Pondělí
13.00 – 16.30 hod.
KONTAKTY:
• Andrea Bímová – Investiční technik VHS Turnov
• Tel. 602 786 843, 481 621 325
• Email: bimova@vhsturnov.cz
1 - 2/2012
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Strategický plán rozvoje města
Rokytnice nad Jizerou

Granty Města Rokytnice nad Jizerou
– I. pololetí roku 2012

Strategický plán je jeden ze základních dokumentů města vyjadřující jeho předpokládaný vývoj (obvykle 20let). Dává jak vedení
a představitelům obce, tak i široké veřejnosti přehled o plánovaných investičních akcí a to včetně finančních zdrojů. Jednoduše
řečeno strategický plán popisuje „co se kdy bude dělat a kde se na
to vezmou peníze“.

Poměrně nedávno jsme otočili nový list kalendáře roku 2012,
což nám připomíná – vypsat novou výzvu pro všechny, kteří se věnují: volnočasovým aktivitám s dětmi, pořádají kulturní a společenské akce, sportovní akce, kteří pořádají vzdělávací programy,
věnují svůj čas akcím pro seniory, kteří rozvíjejí a podporují cestovní ruch, ale také těm, kteří potřebují svá zájmová sdružení nebo
spolky podpořit po celý rok! Je čas podat si žádost o dotaci z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou na jeho první polovinu a nebo
na celoroční působení!

Proces zhotovení strategického plánu lze rozdělit do několika fází:
1. Analytická část – vypracování profilu města, zpracování problémové analýzy a shrnutí současného stavu.
2. Strategická část – stanovení problémových oblastí (zhruba 4-5,
např. cestovní ruch, občanská vybavenost apod.) a pracovních
skupin (pro každou oblast jedna), které se budou jednotlivými
oblastmi zabývat – výsledkem by měl být návrh dlouhodobých
cílů a stanovení postupů, jak těchto cílů dosáhnout.
3. Realizační část – akční plán rozvoje – dokument zpracovaný na
2-4 roky, který obsahuje konkrétní projekty včetně finančních
zdrojů.
V celém procesu tvorby plánu je kladen důraz na spolupráci
obyvatel a představitelů obce, především ve fázi zjišťování jejich
potřeb a kvality života v dané lokalitě. Zapojení občanů do tvorby probíhá obvykle pomocí dotazníkového šetření (dotazník obsahuje otázky týkající se např. pracovních příležitostí, příležitostí
pro podnikání, úrovně sportovního vyžití, úrovně kulturního vyžití,
úrovně školských zařízení, kvality bydlení, možnosti nakupování,
soc. služeb, zdravotní péče, dopravy, zeleně …). Dále se občané
mohou zapojit do diskuzí na veřejných projednáních či se mohou
stát členy pracovních skupin.
Koncem loňského roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
strategického plánu rozvoje města Rokytnice nad Jizerou, kterého se zúčastnily celkem 4 firmy. 9. prosince 2011 zasedla 7 členná
komise, která nabídky posoudila a jako nejvýhodnější vyhodnotila
nabídku firmy CENTRUM EP z Hradce Králové s nabídkovou cenou
312.000,- Kč. Tato firma má se zpracováním strategických dokumentů bohaté zkušenosti, mimo jiné zpracovala i strategický plán
města Jilemnice. Dne 10. ledna 2012 proběhla první schůzka zástupců Města Rokytnice nad Jizerou a společnosti CENTRUM EP,
na kterém byla podepsána smlouva o dílo, a byly stanoveny první
kroky zpracování strategického plánu.
O průběhu zpracování strategie Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím Rokytnického zpravodaje, webových stránek
Města a kabelové televize. Již teď bych Vás ráda upozornila na jarní
dotazníkové šetření, ve kterém očekáváme Vaše připomínky a náměty týkající se budoucího rozvoje Rokytnice nad Jizerou.
Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo se budete chtít zapojit
do pracovních skupin, kontaktuje mě na tel. 481 549 324, e-mailem investice2@mesto-rokytnice.cz či osobně v kanceláři č. 21 na
MěÚ v Rokytnici nad Jizerou.
Ing. arch. Tereza Kučerová
úsek rozvoje města a investic
Více informací se můžete dozvědět 22. 2. 2012 na veřejném
zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastní i představitelé zpracovatelské firmy CEP.

Rokytnický zpravodaj
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Pravidla se ani pro tento rok nemění, ale pojďme si je připomenout:
• Žádat mohou: fyzické a právnické osoby, občanská sdružení,
zájmová sdružení, zájmové spolky či jiné subjekty
• Omezení podpory: program musí být realizován na území města Rokytnice nad Jizerou nebo jinak přispívat k rozvoji a propagaci Města. Dotace bude poskytnuta pouze na vymezený účel
do max. 50% skutečně vynaložených nákladů, minimální spoluúčast žadatele je tedy 50% skutečně vynaložených nákladů.
• Náležitosti žádosti: řádně vyplněný formulář, kopii o vzniku statutárního orgánu, kopii stanov, kopii smlouvy o zřízení účtu (při
opakovné žádosti předkládají pouze ti žadatelé, u nichž došlo
ke změně).
• Termín podání: do pondělí 28. 2. 2012, do 17:00 hodin
• Způsob podání:
»» písemně na předepsaném formuláři (k vyzvednutí v kanceláři
– Úsek finanční, Městské informační centrum nebo na webových stránkách Města www.mesto-rokytnice.cz)
»» v zalepené obálce s označením „Granty“
»» na adresu: Město Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44
Rokytnice nad Jizerou
»» na podatelnu nebo do kanceláře č. 1 Úsek finanční nebo na
Městské informační centrum. Kontaktní osoba: Mgr. Blanka
Kučerová, telefon: 481 549 321, info@mesto-rokytnice.cz

Změna sběrného místa pro výlep plakátů
Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás informovat, že od pondělí dne 30. 01. 2012
dochází ke změně sběrového místa v Rokytnici nad Jizerou.
Vaše plakáty společně s objednávkou pro výlep pro Vás nyní
rádi přijmeme na nové adrese:
• Městské informační centrum, Horní Rokytnice 197, Rokytnice
nad Jizerou
• Provozní doba: PO – PÁ: 9.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00
SO:
10.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00
• Popis umístění: V budově Městského úřadu – vchod z boční
strany na levé straně.
• Uzávěrka příjmu plakátu pro nedělní výlep je vždy v pátek ve
12:00 hodin.
Na tomto sběrovém místě je možné objednat výlep plakátu
nejen v Rokytnici nad Jizerou, ale například také v Harrachově,
Tanvaldu, Desné a zbytku ČR. Nejaktuálnější informace o podmínkách a cenách výlepu plakátu i umístění plakátovacích ploch
naleznete vždy na internetových stránkách www.rengl.cz nebo
Vám je rádi poskytneme telefonicky na zákaznickém servisu
telefon 841 601 841.
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Letní provoz lanové dráhy na Lysou horu
Vážení spoluobčané,
letní provoz lanové dráhy na Lysou horu
je v Rokytnici jedním z hlavních témat již
déle než patnáct let. Troufnu si říct, že za
poslední rok bylo v této věci vykonáno mnohé, a rád bych Vás proto o posledním dění
v této věci informoval. Ještě předtím mi však
dovolte, abych se zastavil nad otázkou, zda
je letní provoz nutný / potřebný / žádoucí.
Rokytnice se za posledních dvacet let nesmírně změnila. Na počátku 90. let jsme byli
průmyslové městečko se čtyřmi tisíci obyvateli, několika továrnami a pár vleky vybudovanými místními nadšenci. Dnes jsme rekreační středisko s třemi tisíci obyvateli, dvěma
posledními fungujícími továrnami, ale zato
s rozvíjejícím se turistickým ruchem, na kterém je více či méně závislá většina místních
obyvatel. Turismus je a bude dominantním
zdrojem obživy v dalších letech a desetiletích. Jestliže chceme naše město rozvíjet,
činit je atraktivnějším pro turisty, ale i příjemnějším místem pro život, musíme hledat
možnosti, jak zvyšovat počet místních pracovních příležitostí a současně rozšiřovat
škálu nabízených služeb. Věřím, že oba cíle
je možno naplňovat i skrze zavedení letního provozu na Lysou horu. Proto jsme se
více než před rokem rozhodli s B. Patočkou
a B. Nechanickým sepsat petici na podporu letního provozu spolu s uvedením hlavních argumentů, proč je letní provoz možný
a prospěšný.
Tuto akci podpořilo více než tři tisíce
občanů, za což mi tímto dovolte poděkovat. Představa tak získala širokou podporu,

na základě které jsme se obrátili na Ministerstvo životního prostředí a požádali
je o zvážení a o podporu našeho záměru.
Mohli jsme tak zorganizovat dvě setkání se
zástupci MŽP včetně pana ministra Chalupy
a zástupci KRNAPu, na kterých bylo možné
otevřeně diskutovat o možnosti spuštění
letního provozu. Rokytnické zájmy v těchto
jednáních hájilo také město, zastoupené panem starostou a místostarostou, a Spartak
a.s., zastoupený p. ředitelem, bez kterých by
nebylo možné dosáhnout reálného posunu
vpřed. Velkou oporou se nám stal například
i pan senátor Přemysl Sobotka, který se jednání zúčastnil nebo poslanec Jan Smutný,
kterého si možná pamatujete ještě jako učitele na naší základní škole. Petici pak podpořili pan poslanec Jan Farský, Václav Horáček, Pavel Ploc, Cyril Zapletal, Vít Němeček,
Petr Skokan či paní poslankyně Ivana Weberová nebo paní senátorka Soňa Paukrtová.
Výstupem těchto jednání byla dohoda
na vypracování dvou znaleckých posudků,
které by posoudily dopady letního provozu

na životní prostředí. Za celých 15 let řešení této otázky totiž nebyly vypracovány seriozní a detailní analýzy. Jejich vyhotovení
považuji za jediný možný a správný postup.
Ač je naším cílem letní provoz, není možné
nevnímat, v jak vzácné krajinné oblasti se
nacházíme. Její ochrana musí být vedle rozvoje života v Rokytnici naší prioritou.
Posudky budou posuzovat dvě základní
varianty možného provozu – letní provoz
na vrchol Lysé hory nebo výstavba mezistanice na úrovni pivovarské cesty. Výstupy by
měly být známy na podzim letošního roku
a následně by mělo být rozhodnuto o dalším
postupu.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
jménem petičního výboru poděkoval všem,
kteří letní provoz podporují a kteří se do
prosazení této myšlenky zapojili. Věřím, že
nalezneme cestu, která přinese Rokytnici
impuls pro další rozvoj.
Jaromír Beran
předseda petičního výboru

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky od 8.00 – 12.00 hodin
Únor 2012
11. 2. – 12. 2.
18. 2. – 19. 2.
25. 2. – 26. 2.

MUDr. Hana Petříková, Obránců míru 866, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 672 569
MUDr. Jiřina Slavíková, Bavlnářská 554, Semily, tel. 481 622 687
MUDr. Marie Stehlíková, Komenského 165, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 671 255

Březen 2012
3. 3. – 4. 3.
10. 3. – 11. 3.
17. 3. – 18. 3.
24. 3 – 25. 3.
31. 3 – 1. 4.

MUDr. Marcela Vérostová, Obránců míru 866, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 672 147
MUDr. Jitka Buriánková, Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 401
MUDr. Miloslava Buchtová, Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 100
MUDr. Jaroslav Vilím, Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 422
MUDr. Věra Nožičková, 5. května 715, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 673 156

Duben 2012
7. 4. – 9. 4.
14. 4. – 15. 4.
21. 4 – 22. 4.
28. 4 – 29. 4.

MUDr. Petr Jonáš, ul. 3. května 501, Semily, tel. 481 622 796
MUDr. Martina Jonášová, ul. 3. května 501, Semily, tel. 481 622 796
MUDr. Miroslava Durďová, Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 005
MUDr. Hana Petříková, Obránců míru 866, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 672 569

V případě potřeby aktuální informace zjistíte na webových stránkách Libereckého kraje http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page911/SemilyJilemniceTurnov
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Zprávy ze škol a školek
Základní škola podporuje
indického školáka
Rokytnická základní škola se zapojila do projektu „Adopce na dálku“. Jedná se o projekt, jehož podstatou je podpora dětí z chudých
rodin v rozvojových zemích za účelem vzdělávání. V rámci tohoto
projektu byl vybrán šestiletý student Rizing Namgyal, který je žákem
první třídy klášterní školy v indickém Himaláji.

Rokytnické děti uspořádaly sbírku na podporu nového indického
kamaráda. Této sbírce předcházely přednášky o nelehkém životě
místních obyvatel v nejvyšším pohoří světa. Výtěžek sbírky, do které
se zapojili žáci i učitelé, poputuje nejen na podporu Rizinga a jeho
vzdělávání, ale bude sloužit jako příspěvek na nákup potřebných
učebních pomůcek pro všechny studenty v klášteře Thiksey.
Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili.
Blanka Herčíková – blanka.hercikova@email.cz

Lyžařský výcvik Základní školy
Ve dnech 11. až 13. 1. 2012 se žáci 1. stupně základní školy
zúčastnili lyžování na Studenově. I přes nepříznivé počasí a mlhu
děti s radostí sjížděly studenovské stráně a pilně cvičily s instruktory rokytnických lyžařských škol. Pátek nás pak přivítal silným
větrem a mohutným sněžením. Přesto proběhly lyžařské závody
a všech 80 účastníků závod dokončilo.
Děkujeme mnohokrát všem, kteří nám byli nápomocní se zajišťováním a organizací výcviku – zvláště pak rodině Udatných
za zapůjčení lyžařské výstroje a využití lyžařských vleků, pracovníkům lesní správy za úschovu bot a lyží, lyžařské škole JPK za
zajištění instruktorů, TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou a rodině
Rokytnický zpravodaj
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Palmových za využití lyžařských vleků, rodině Palmových a Tesárkových za odvoz lyží, p. P. Jonovi za odvoz a servis lyží, paní
Z. Počinkové, p. Z. Vránovi, p. Cicvárkovi za pomoc při lyžování,
p. M. Novákovi za ceny do závodu a p. Krejčí za fotodokumentaci.
Ještě jednou tedy děkujeme a jsme rádi, že se nám i v současné době podařilo lyžování uskutečnit.
Pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ
v Rokytnici nad Jizerou.
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Lyžování – školní družina

Vánoce ve školní družině

Školní družina v rámci své zájmové činnosti každoročně uskutečňuje lyžování, tak tomu bylo i letos.

Tradičně uskutečňujeme „Štědrý večer“ ve školní družině s přenocováním. Předchází tomu výzdoba školní družiny, příprava v podobě pečení, při kterém děti vydatně pomáhají a zhotovení vánočního dárku. Následují vánoční soutěže a tradiční zvyky. U slavnostně
upravené tabule imitujeme štědrovečerní večeři a očekáváme „Ježíška“, který nám nosí dárky do školní družiny. Děti si nocování ve
školní družině velmi oblíbily.
vychovatelky ŠD

Chtěli bychom touto cestou mnohokrát poděkovat fi. Udatný,
která nám umožňuje na svých zařízeních lyžovat. Děkujeme též za
pomoc, ochotu a vstřícnost obsluze vleků, panu Petrovi Jonovi za
pomoc při odvozu a svozu lyží a všem rodičům,kteří nám vypomáhali při lyžování. Dále Mgr. Lucii Pavlíkové za zapůjčení lyžařské vybavenosti při samotném lyžování, tak i při závodech.
vychovatelky ŠD

Lyžařský výcvik páté třídy
Lyžařský výcvik třídy V.A proběhl v termínu 16. 1. – 20. 1. 2012 v areálu Studenov za účasti 24 žáků pod vedením Ing. I. Gebrtové
a Mgr. R. Dostála. Podmínky pro lyžování, co se týká sněhu a upravených sjezdovek, byly ideální, počasí se rovněž vydařilo.
Velké poděkování patří následujícím: vedení a obsluha vleků Studenov, obsluha vleku Pařez, skiservis Udatný – p. Tříska, p. Vaškovič,
p. Pacholík, občerstvení p. B. Kuřina a instruktoři JPK.
Na závěr výcviku proběhl závod v obřím slalomu ve třech kategoriích. O zabezpečení a stavbu trati se staral p. J. Samohel.

Výsledky :
Kategorie dívky:
Kategorie chlapci:
Kategorie závodníci:
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1. Hartychová N.,
1. Nechanický D.,
1. Sadílek A.,

2. Škrabálková S.,
2. Zuzánek D.,
2. Nosek S.,

3. Machačková B.
3. Votoček J.
3. Seidlová K.
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Mateřská škola Horní Rokytnice
Tak nám opět začal Nový
rok, přejeme našim dětem, rodičům i všem ostatním hlavně
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ještě se krátce vrátíme ke
konci roku 2011. Zima se přihlásila o něco později a pěkné
podzimní počasí nás lákalo na
dlouhé vycházky po okolí a do
lesa, kde jsme pozorovali a povídali si, jak se lesní zvířátka
chystají na zimu. V listopadu
jsme ukončili plavecký výcvik
v Jilemnici, také jsme navštívili
divadelní a taneční představení ve Vysokém nad Jizerou
a Jablonci nad Jizerou.
Opět po roce k nám přišla
návštěva z Pekla s Mikulášem
a andílkem, která dětem nadělila za básničku pytlík plný
dobrot.
Dvě pondělní odpoledne
jsme společně s maminkami
pekli a zdobili perníčky, ty jsme
potom s přáním a básničkou
donesli na MÚ, do ZŠ, do lékárny, k paní doktorce. Zúčastnili jsme se soutěže „O nejlepší
perníček“ a na vánočních trzích byla naše snaha oceněna
diplomem pro nejmladšího
účastníka soutěže. V sobotu
3. 12. 2011 se konaly na náměstí vánoční trhy a na nich
se svým programem vystoupili
naši předškoláci, představení bylo opravdu
povedené. K této příležitosti jsme se zúčastnili soutěže v malování „Svatá Barborka“.
Oceněni byli Axík Hýbl, Kačka Majorová, Julinka Langerová a Tomášek Bulušek.

Na závěr roku jsme pozvali rodiče na Vánoční besídku s programem, pohoštěním
a dárečky pro děti.
Po novém roce se 15 úplných začátečníků zúčastnilo lyžování na dětském vlíčku
u Rokytky.

Od 8. ledna začal lyžařský výcvik pro 30 dětí v lyžařském areálu Modrá hvězda pod vedením
zkušených instruktorů z lyžařské
školy Major Ski. Moc nám počasí nepřálo, sněžilo, pršelo, foukal
silný vítr, ale všechny děti zvládly nástrahy počasí a v pátek se
postavily na start závodu. Odměnou za skvělý závod, ať s doprovodem nebo bez doprovodu,
s horším či lepším časem, jím byl
diplom a pěkné ceny. Poděkování patří pánům M. a P. Langerovým, vlekařům panu Pfeiferovi
a Doubkovi. Kolektivu z bufetu Z.
Kubíčka, za sušenky a teplý čaj,
který nám vždy přišel vhod. Rodičům za pomoc s oblékáním a odvoz panu Kučerovi, Kantůrkovi,
Karlovi, Prokešovi a paní Buluškové a Brožíkové. Dále instruktorům Pájovi, Marušce, Radkovi,
Michalovi a Monice. Poděkování
patří i rodičům při výuce a to paní
Tošovské, Havrdové, Martínkové, Bialekové, Kynčlové a panu
Hudákovi, Řehořkovi, Kučerovi.
Snad jsme na nikoho nezapomněli a všem ještě jednou touto
cestou mnohokrát děkujeme.
V lyžování budeme pokračovat
až v březnu, to už bude na vlecích
po jarních prázdninách volněji.
Nyní budeme využívat krásného
okolí naší mateřské školy k jiným
zimním radovánkám.

Dům dětí a mládeže děkuje:
Dnes bychom chtěli touto cestou poděkovat panu Karlu Vránovi,
Václavu Šírovi a Ladislavu Markovi za peněžitý sponzorský dar, kdy
nám darovali část hotovosti z pokladničky letošní „TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDY“. Tento dar nám pomůže opět uspořádat DEN DĚTÍ, protože za
něj můžeme nakoupit sladkosti a drobné dárky pro jednotlivá stanoviště tak, aby žádné z oněch cca 250 dětí, které přijdou, nepřišlo
zkrátka.
Děkujeme tedy i všem, kteří do pokladničky těchto TŘÍ KRÁLŮ na
Letní Straně i jinde přispěli. Jsme potěšeni, že část penízků (6.000,-)
od dobrých lidí si našla cestu právě k nám (kromě nás obdarovali
tři králové také kostel sv. Michaela a kapli církve Československé;
vybrali totiž neuvěřitelných 10.000,- Kč). Tito králové každým rokem
věnují svůj volný čas této bohulibé tradici a my doufáme, že budou
Rokytnický zpravodaj
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kolem 6. ledna koledovat ještě mnohokrát a usměvavý pan Vrána
přinese opět „něco málo“ – pro nás hodně – v obálce, protože tento dar je pro nás kromě jiného také ujištěním, že naší práce pro děti
si váží i TŘI KRÁLOVÉ a podporují nás.
Ještě jednou DĚKUJEME.
				
Kolektiv pracovnic DDM

CHORVATSKO 2012
S DOMEM DĚTÍ 15. – 24. 6. 2012
více informací na www.ddmrokytnice.cz
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Mateřská škola Dolní Rokytnice nad Jizerou
Lyžařský výcvikový kurz (LVVK)
Ve dnech 9. 1. - 13. 1. 2012 proběhl na naší škole LVVK. Kurzu
předcházely 3 dny pro malé začátečníky, kde si děti vytvářely „ pocit
pro lyže a sníh“. Každé ze 14 dětí mělo svého instruktora (studenta
Univerzity Hradec Králové). Cílem bylo dětem ukázat, že lyžování je
zábava. Vše probíhalo jako Grant Univerzity Hradec Králové ve Ski
areálu Udatný v Classic školičce.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poděkování:
Majitelům lyžařských zařízení Ski servis Udatný, Ski areál Pařez:
za bezplatné lyžování
panu Milanu a Milčovi Udatným: za uzavření sjezdovky v době
závodu
vlekařům: za trpělivost a pomoc malým lyžařům při učení se jízdě
na vleku
lyžařským školám JPK a Major ski school: za výuku lyžování za
opravdu velice symbolickou cenu
rodičům: p. Mgr. Pavlíkové a p. Plašilovi: za pomoc a vedení výuky
p. Ivovi Hrbkovi: za uspořádání závodů a ceny
p. T . Höckovi: za ceny
p. Hanoutové a p. Metelkové: za ceny
SURA s.r.o.: za kalendáře
p. Langrové a Ing. Samkové: za dobroty
vedoucí kurzu Janě Votočkové a všem zaměstnancům naší Dolní
MŠ: za dobrou organizaci a hladký prúběh LVVK.

Jsme rádi, že grant potrvá 3 roky a Univerzita Hradec Králové
chce s námi nadále spolupracovat.
Školkaři od 4 let pokračovali na LVVK pořádaným naší školou. Přihlásilo se 42 dětí. Kurz probíhal ve Ski areálu Udatný a Ski areálu
Pařez. Vedoucí kurzu byla Jana Votočková.

Protože jsme sportovně turistická školka, pokračujeme v následném lyžování. Děti jsou rozděleny do družstev, a ta dle počasí
a podmínek lyžují až do března, kdy lyžařskou sezónu zakončíme
karnevalem na sněhu.
Komu se zrovna lyžovat nechce – zůstává ve školce – ta má pro
tyto děti vlastní program.
Rodiče, využijte toho, co vaše dítě dostalo, a jděte s ním lyžovat
– lyžování je zábava.
PaedDr. Eva Maloňová
ředitelka MŠ
www.msrokytnice.skolniweb.cz

Týden jsme zakončili tradičně – „opravdovými“ závody (branky,
stopky, vysílačky, diváci...). Každý vyhrál a odnesl si zlatou medaili,
diplom a tašku cen. Ten, který jel úplně nejrychleji, zlatý pohár.
Naučit malé děti lyžovat je hodně náročné – proto jsme měli velkou
radost, že všichni v pátek sami vyjeli vlekem a sami projeli obří slalom.
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Zpráva o činnosti JSDHO Rokytnice nad Jizerou za rok 2011
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou má k dnešnímu dni 22 členů. Jednotka je zařazena v souladu
s nařízením Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami
požární ochrany, zařazena v kategorii JPO II / I.
Jednotka zabezpečuje výjezd do 5 minut po vyhlášení poplachu.
Poplach je vyhlašován z operačního střediska HZS LK v Semilech
dálkovým spuštěním sirény a dále zasláním poplachové SMS a prozvoněním z poplachového čísla na mobilní telefony členů jednotky.
Zasílání poplachových SMS a prozvánění poplachovým číslem zajišťuje společnostTelWork prostřednictvím JAY systému, který jednotka využívá v rámci zkušebního provozu.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Technická pomoc
Planý poplach
Dopravní nehoda
Planý poplach
Technická pomoc
Technická pomoc
Taktické cvičení
Dopravní nehoda
Technická pomoc
Dopravní nehoda
Požár
Požár
Taktické cvičení
Požár
Prověřovací
cvičení
32. 29.11. Požár
33. 13.12. Technická pomoc
34. 21.12. Dopravní nehoda

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jednotka je dále předurčena:
k likvidaci následků dopravních nehod
k likvidaci mimořádných událostí úniků nebezpečných látek
k likvidaci následků živelných pohrom
k likvidaci úniků ropných produktů na vodním toku

V roce 2011 zasahovala naše jednotka
v 34 případech
•
•
•
•
•

Jednalo se o tyto události:
požáry 9 případů
dopravní nehoda 9 případů
technická pomoc 10 případů
prověřovací a taktická cvičení 3 případy
planý poplach 3 případy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

15.01.
22.02.
01.03.
05.03.
23.03.
29.03.
01.04.
12.04.
18.04.
25.04.
04.05.
21.05.
04.06.
06.06.
09.07.
02.08.

Planý poplach
Technická pomoc
Technická pomoc
Dopravní nehoda
Dopravní nehoda
Požár
Požár
Technická pomoc
Požár
Dopravní nehoda
Dopravní nehoda
Dopravní nehoda
Požár
Požár
Technická pomoc
Technická pomoc

Rokytnický zpravodaj

Omylem vyhlásil OPIS Jablonec nad Nisou
Únik motorové nafty – Rokytnice n. J.
Únik motorového oleje – Rokytnice n. J.
2× OA – Paseky n. J.
2× OA – Vilémov
Okál – Rokytnice n. J.
Saze v komíně – Rokytnice n. J.
Únik motorového oleje – Vilémov
Lampa veřejného osvětlení – Rokytnice n. J.
1× OA mimo komunikaci – Buřany
1× OA – Harrachov
1× OA – Jablonec n. J.
Chalupa – Horní Mísečky
Les – Horní Dušnice
Uzavření hydrantu – Paseky n. J.
Pomoc na vyžádání Policie – Rokytnice n. J.
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14.08.
20.08.
25.08.
27.08.
28.08.
16.09.
16.09.
18.09.
20.09.
24.09.
10.10.
13.10.
14.10.
19.11.
23.11.

Vytažení OA – Rokytnice n. J.
Nenahlášené pálení – Rokytnice n. J.
2× OA – Vilémov
Zneužití tísňové linky – Rokytnice n. J.
Vytažení zapadlého vozidla ZZS – Rokytnice n. J.
Únik motorového olej – Rokytnice n. J.
Železniční nehoda tunel – Hradsko
1× OA – Horní Mísečky
Únik motorového oleje – Vilémov
Převrácené 1× NA – Rokytnice n. J.
Hotel Praha – Harrachov
Televize – Rokytnice n. J.
Doplňování vody pod vrtulník – Rokytnice n. J.
1× OA – Rokytnice n. J.
Hledání a vyproštění lesních dělníků – Rokytnice n. J.
Lesní porost – Paseky n. J.
Otevření RD – Rokytnice n. J.
1× OA + 1× NA – Jablonec n. J.

Při těchto výjezdech bylo celkem odpracováno 610 hodiny, z toho
požáry 278 hodin
dopravní nehody 144,5 hodin
technická pomoc 71,5 hodin
prověřovací a taktické cvičení 96 hodin
planý poplach 20 hodin.

Kromě zásahové činnosti je nedílnou součástí činnosti jednotky odborná příprava jejích členů. V roce 2011 bylo prováděno při
pátečních schůzích školení členů jednotky, a to dle plánu. Strojníci začátkem roku absolvovali školení k získání osvědčení profesní
způsobilosti řidiče. V tomto roce se tři členové jednotky účastnili
základního kurzu pro členy JSDH a kurzu nosičů dýchací techniky
v Bílých Poličanech. V říjnu se velitelé a strojníci účastnili cyklického
školení pořádaného HZS v Jilemnici a tři členové absolvovali kurz
nosičů dýchací techniky. V listopadu se pak jeden člen zúčastnil školení pro velitele družstev v Bílých Poličanech a získal tak odbornou
způsobilost pro výkon této funkce. V prosinci se osm členů účastnilo školení obsluhy motorové pily pro potřebu JSDH, které pořádalo
HZS LK územní odbor Semily.
Všichni členové jednotky absolvovali v roce 2011 povinné periodické zdravotní prohlídky.
Další nedílnou součástí činnosti jednotky je údržba výstroje, výzbroje a údržba a opravy naší techniky, která probíhala při pravidelných čtvrtečních směnách.

V roce 2011 byla jednotka vybavena:
1. Z finančních prostředků Sboru dobrovolných hasičů (sponzorské
dary a finance z pořádaných akcí) bylo pořízeno vybavení v celkové hodnotě přesahující 100 000,- Kč
»» Hadice B a C
»» Řetězové úvazky k vyprošťování
»» Osvětlovací lampu led
»» Náhradní lahve k dýchacím přístrojům
»» Zásahové komplety THT 2 ks
»» Opasky zásahové polohovací
»» Proudnice s pěnotvorným nástavcem
»» Kulový ventil B
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2. Z finančních prostředků Města bylo pořízeno vybavení v celkové
hodnotě 31 438,- Kč
»» Hadice B a C
»» Savice
»» Kulový ventil B
»» Vystužení dvou stávajících žebříků dle ČSN
Vybavení jednotky výstrojí, výzbrojí, technickými a věcnými
prostředky je na velmi dobré úrovni. Toto vybavení potřebné pro
činnost jednotky bylo pořízeno v posledních 11 letech zejména
z finančních prostředků Sboru dobrovolných hasičů získaných ze
sponzorských darů a při pořádání kulturních akcí. Celková hodnota
vybavení pořízeného z finančních prostředků SDH je ke konci roku
2011 přibližně ve výši 1 600 000,- Kč.

Tesco – stížnost zákazníka
Dobrý den,
právě jsem se vrátila z nákupu v Tescu v Rokytnici nad Jizerou.
V provozu byly pouze dvě pokladny, čekali jsme přes půl hodiny. Tato situace není nijak vyjímečná - je zimní sezóna, jak to,
že nemůžete přijmout nějaké brigádníky??? Žádám o odpověď
- toto je již druhá připomínka k chodu - nechodu přestaveného
Tesca v Rokytnici - nikdo se mi neobtěžoval odpovědět.
M. Kaprasová
Vážená paní Kaprasová,
děkujeme Vám za Váš email a za čas, který jste jeho psaní věnovala. Každého podnětu od zákazníků si velmi vážíme, protože
nám pomáhá nadále zlepšovat naše služby.
Obdržela jsem vyjádření z obchodní jednotky, musím Vám
oznámit, že máte pravdu. Sobotní závoz ovoce a zeleniny přijel
opravdu v pozdějších, i když ranních hodinách.
Brigádníci jsou již domluveni a v nejbližší době začnou opět
pracovat na této obchodní jednotce.
Doufáme, že Vás naše upřímná omluva přesvědčí, že spokojenost zákazníků je pro naši společnost vždy ústřední prioritou,
a věříme, že i nadále zůstanete naší zákaznicí.
S pozdravem
Nikola Charalampievová
Centrum služeb zákazníkům Tel.: +420 272 087 375

Horší situace je u vybavení jednotky mobilní požární technikou,
zejména pak cisternovými automobily. I když v roce 2011 byla provedena s přispěním Fondu požární ochrany Libereckého kraje oprava
účelového zařízení vozidla CAS 24 LIAZ (oprava čerpadla a kohoutů)
v celkové výši 149.384,- Kč (dotace z fondu činila 83.750,- Kč) a před
několika lety byla provedena oprava hasičské nástavby vozidla Tatra
148 CAS 32, jsou to stále vozidla vyrobená před 29 lety (Tatra 148
CAS 32) a 23 lety (Liaz CAS 24). Stáří vozidel je příčinou toho, že se
zhoršuje jejich spolehlivost a zvyšuje se jejich poruchovost, což je
u hasičské techniky závažný problém. Udržet techniku nepřetržitě
v provozuschopném stavu se daří jenom díky osobnímu nasazení
členů jednotky, a to především strojníků.
V roce 2011 došlo například k závažné poruše na vozidle Tatra
148 CAS 32, kdy se při požárním zásahu 04.06.2011 na Mísečkách
porouchal motor. Díky pár členům jednotky, kteří v osobním čase
porouchaný motor vyndali, sehnali za 20 000,-Kč jiný, který namontovali a seřídili, bylo vozidlo během několika dnů opět provozuschopné. Kromě toho, že bylo vozidlo tímto způsobem velmi rychle
zprovozněno, ušetřilo město v rozpočtu desetitisíce korun za servis
a pořízení nového motoru. Podobných poruch většího či menšího
rozsahu je na technice každý rok několik.
Informace o jednotce sboru dobrovolných hasičů, výjezdech
apod. je možné od roku 2011 sledovat na www.hasicirokytnice.cz.

Dobrý den,
nevím, co jste myslela tou nejbližší dobou, ale včera jsem byla
nakupovat v Tescu (tj. v pátek 3.2.- týden poté) ve 14.20. Opět
byly v provozu pouze dvě pokladny, po brigádnících ani vidu ani
slechu - ptala jsem se na prodejně a žádný brigádník jim na výpomoc nedorazil.
Fronty stály až na konec regálů. Můžete mi tuto situaci objasnit - děláte si ze mne jako ze zákazníka legraci? Domnívám se, že
manažeři Tesca podceňují situaci - přišli jste o velkou řadu zákazníků z řad místních z důvodu cenové politiky - po přestavbě došlo k neúměrnému zdražení zboží a nové nevyhovující pokladny
s krátkými pásy, které jsou obsazeny pokladními velice sporadicky – fronta nefronta, tuto situaci ještě dorazily.
Podotýkám, že prodavačky, které vám ještě neutekly, dělají co
mohou a byla bych velice nerada, aby se moje stížnost obrátila
proti nim.
M. Kaprasová.
Jak vidíte, vážení čtenáři,
vedení Tesca nás prostřednictvím tiskové mluvčí opět ujistilo,
že jim jde jen o spokojenost zákazníků, že nás mají rádi, že dělají
vše jen pro naše dobro. Lituji paní prodavačky,na jejichž hlavy se
neprávem snáší kritika nespokojených zákazníků.
EM

Zdeněk VOLF
velitel JSDHO Rokytnice nad Jizerou
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Adventní ekumenická bohoslužba v kapličce Církve
československé husitské a koncert Orchestru
Waldorfské školy v kostele svatého Michaela

Poohlédnutí za Vánočními trhy a koncerty
Ač se Vám to možná bude zdát v únoru trochu zbytečné, měli bychom se ještě tématicky vrátit k Vánočním trhům a koncertům. Ptáte-li se proč, proč teď v únoru? Napovím Vám, že odpověď najdete
v minulém zpravodaji. V posledním loňském čísle jsem Vám slíbila,
že v dalším vydání zveřejníme nejúspěšnější díla a výsledky soutěží.
Na úvod tedy sdělíme výsledky výtvarné soutěže na téma Sv.
Barbora, patronka horníků.
Do soutěže bylo přihlášeno 177 výkresů, téma splnilo 155 z nich.
Vybrat ty nejzdařilejší práce nebylo jednoduché. Nakonec jsme se
domluvili, že každý ze zaměstnanců úřadu si v městském informačním centru vyzvedne lísteček, obejde zasedací místnost, kde byla
dílka vystavena, a vybere 15 výkresů, které se mu nejvíc líbí. Každý
výkres měl své „číslo“. A dílka byla mezi sebou promíchána, takže
nebylo jasné, kdo je autorem čeho. Lístečků s hodnocením a jednotlivými favority se sešlo 23, takže jsme do „excelových tabulek“
vyplnili 345 tipů na vítěze. A protože tipy byly napříč kategoriemi
– mateřinky, první stupeň a druhý stupeň základních škol – byl výsledek poměrně objektivní.
Ve zlatém pásmu výtvarné soutěže se umístily tyto děti: Kačenka Majorová (5 let), Tomáš Bulušek (5 let), Julinka Langrová (5 let),
Axík Hýbl (6 let; všichni z Mateřšké školy v Horní Rokytnici), Adélka
Pohořalá (5 let) a Eliška Lutzová (5 let); obě z Mateřské školy v Dolní
Rokytnici), Martin Zlámal (2. A), Eliška Seidlová a Aneta Tesárková
(2. B), Wiktoria Krapinska (2. A) a Mateusz Dolanski (2. B; Základní
škola ve Wojcieszowě) a Klára Medková (4. A). Mezi staršími dětmi
se staly vítězi tyto děti: Zdeněk Vyskočil (5. A), Vendula Biháriová
(6. A) a Tomáš Švec (9. třída; všichni ZŠ Rokytnice nad Jizerou).
Výkresy všech soutěžích dětí jste mohli navštívit v zasedací místnosti rokytnické radnice do poloviny ledna. Od února je výstava
v partnerském městě Wojcieszów, kde bude do konce března, poté
se přesune do Starého kravína ve Františkově. Věříme, že jste si čas
pro návštěvu výstavy udělali popřípadě ještě uděláte!
Součástí loňských Vánočních trhů byla také soutěž napříč generaceni nazvaná: O nejlepší perníček. Do soutěže se přihlásilo devět
soutěžích. Na prvních třech místech se umístili: Klára Jónová z Jablonce nad Jizerou, Niké Hýblová a Radka Pacáková (obě z Rokytnice
nad Jizerou). Dále jsme ocenili nejmladšího a nejstaršího účastníka
– děti z Mateřské školy v Rokytnici nad Jizerou oddělení „Berušek“
a Martinu Hladíkovou také z Rokytnice nad Jizerou.
Příprava Vánočních trhů probíhala jak na úřadě, tak ve všech
školních zařízeních – Dolní i Horní Mateřské škole, na obou místních
Základních školách i v partnerském Wojcieszowě. Děti nacvičovaly
básničky, říkadla i písničky. Wojcieszowské děti nachystaly scénku
s přivítáním svatého Mikuláše u nich ve Wojcieszowě, i když ho
vlastně vítaly u nás na Dolním náměstí. Všem dohromady se pak
podařilo navodit krásnou adventní, svatobarborskou i svatomikulášskou náladu.
Organizačně byl program Vánočních trhů poměrně náročný. Proto bych tímto chtěla všem, kteří se na jejich přípravě podíleli poděkovat! Další díky patří Krakonošovi, protože pod jeho dohledem
bylo vše v adventní, předvánoční, atmosféře. Venku nebyla ani moc
velká zima, jako předloňském roce (2010), ani celý den nepršelo, jak
mnozí z vás pamatují z jiných ročníků.
Rokytnický zpravodaj
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V neděli nebylo nejlepší počasí na procházky. A pravdou také zůstává, že řada katolíků v berlínském kostelíčku chyběla, neboť byla
na biřmování v Poniklé. Ale i přesto si lidé do kapličky cestu našli.
Vyhlášená ekumenická bohošlužba byla vedena královehradeckým biskupem Štěpánem Kláskem a jeho kolegou Tomášem Altmanem, který nám spoluvysvěcel kapličku na Kostelním vrchu o Rokytnické pouti. O překrásnou atmosféru adventu se postaral pěvecký
sbor z Jablonce nad Jizerou vedený Květou Kavanovou.
Kdo chtěl, mohl v předvánoční náladě pokračovat ještě téhož
dne odpoledne. V kostele svatého Michaela hostoval Orchestr waldorfské školy. Muzikanti ze Semil u nás nebyli poprvé a doufám, že
ne naposledy. Jejich muzikantské umění je totiž fantastické, což mi
jistě dosvědčí také zbylé obecenstvo! Zazněly skladby z celé Evropy! A třešničkou na dortu byly vánoční písně, které možná někteří
z nás, posluchačů, znají podání britského zpěváka Stinga. Opravdu
překrásný zážitek, děkujeme!!!
Blanka Kučerová
koordinátorka projektu

Partnerské město Wojcieszów
Na začátku letošního roku přicestoval polský starosta Maciejczyk
se svou sekretářkou Annou Róznickou na schůzku k nově připravovanému projektu: Pět let spolupráce partnerských měst – Wojcieszów – Rokytnice nad Jizerou.
Během návštěvy jsme si prošli projekt a zjistili jsme následující:
Spolupráce našich obcí je realizovaná na základě partnerské smlouvy podepsané v roce 2007. Jejím cílem je sblížení obyvatel bez ohledu na existující státní zřízení, lepší poznání a pochopení dějin, kulturních rozdílů, tradic, rodinného a školního života a v neposlední
řadě také hospodářství. V posledních pěti letech dochází k možnosti
přímého oslovování a k možnosti vzniku přátelství či spolupráce.
Toto se děje především na poli školním a zájmovém. Naše děti se
v posledních letech setkávají na wojcieszowských slavnostech (pokud tedy zrovna neprší), na rokytnických, městem pořádaných, akcích typu Rokytnická pouť, Vánoční trhy a Pašeráckej vejkend. Dobrovolní hasiči soutěží na Dnech Wojcieszowa v typických hasičských
disciplínách. Celkem bylo za pět let učiněno na 60 setkání, ať na
české či polské straně hranice.
V tomto roce a nově předloženém projektu si polská strana
přeje oslovit širší veřejnost. Možnost najít spřátelený klub mají
možnost rybáři, myslivci, včelaři, lidoví umělci, sportovci, šachisté, nebo klub důchodců.
V rámci doprovodného programu jsou osloveny umělecké soubory, rodiče s dětmi a milovníci vaření (bude se vařit typické regionální jídlo). Společně bychom s polským partnerem chtěli vydat propagační materiál – brožurku, která odprezentuje turistické
atrakce obou měst a kalendář na rok 2013. Při příležitosti naší
návštěvy ve Wojcieszowě bude otevřena turistická stezka Polskočeské spolupráce. Všichni návštěvníci akce si ji budou moci projít.
Pokud máte dotazy ohledně návštěvy Wojcieszowa nebo zájem
vycestovat a podílet se na tamních městských slavnostech (v sobotu 23. června či neděli 24. června 2012), přihlaste se na Městském
úřadě v Rokytnici nad Jizerou u Blanky Kučerové (na účtárně) nebo
u Lucie Vyšanské (v městském informačním centru).
Blanka Kučerová
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Krkonošská sezona – zima 2012
I letos je pro vás připravena Krkonošská sezona – turistické noviny z knihovničky Krkonoš – svazku měst a obcí. Dočtete se v nich
o kulatých 450 narozeninách ducha nejvyšších českých hor Krakonoše, připomenuty jsou i další významné kulatiny např. sklárny
v Harrachově nebo dnes již neexistující Petrovy boudy. Další kalendárium je věnováno několika významným krkonošským osobnostem. Poměrně rozsáhle je připomenuta bohatá historie skokanského sportu, resp. skokanských můstků v Krkonoších. Pestrou paletu
doplňuje příběh početné skokanské rodiny Balcarů. Pro milovníky
skialpinismu je určena dvoustrana s popisem skialpinistických tras
připravených Správou KRNAP ve spolupráci s Horskou službou Krkonoše, připomínka nejstaršího skialpinistického závodu pořádaného
v Čechách, resp. ve Špindlerově Mlýně, ale i nabídka lezení na volném ledu právě v Krkonoších.
Sjezdařům a běžkařům, kteří se v nejvyšších českých horách ještě tolik neorientují, je věnován materiál charakterizující sjezdové
a běžecké možnosti v regionu. Je inspirací a zároveň pozvánkou nejen do lyžařských skiareálů, ale také do upravovaných bílých stop,
nebo např. na Krkonošskou lyžařskou magistrálu. Milovníkům historie budou blízké Obrazy života prostých horalů, ztvárněné malířem
Erichem Fuchsem. Ohlédnutí za jeho uměleckým dílem je pohlazením po duši a inspirací k dalšímu poznání tvrdého života a zajímavé
bohaté historie někdejších zdejších obyvatel v některém z místních
muzeí. Krátké ohlédnutí patří výročí prvních lyží v Krkonoších, nabídne exkursi mezi milníky lidského snažení zrychlit jízdu na dřevěných prkýnkách, ale i mezi nezbytné lyžařské trofeje, odznaky a medaile těch, kteří nejenom dobře namazali, ale i svoji dobrou fyzičku
předvedli a kvalitní styl vypěstovali. Nechybí několik velikonočních
receptů, filmové kalendárium a další témata. Např. čtenářské ohlasy, které jsou do redakce doručeny v souvislosti s odpověďmi na
vypsané soutěžní otázky. Letos je tradiční čtenářská soutěž obohacena o soutěž fotografickou. Těm, kteří správně odpoví a budou
v literární soutěži vylosováni anebo ti, kteří pošlou několik zdařilých
fotografií a budou porotou vybráni, se mohou těšit na opravdu zajímavé ceny.
Z tiskoviny dále získáte kontakty na krkonošská informační centra, seznámíte se s prezentacemi firem a partnerů vydavatele turistických novin Svazku Krkonoše. V příloze je zakomponována nová
mapa. Krkonošskou sezonu získáte zdarma na pultech informačních
center před začátkem nadcházející zimní sezony.

„Spolupracujte s námi,“
říká Krkonoše – svazek měst a obcí
Uzavřete smlouvu pro Fond cestovního ruchu Krkonoše
Fond cestovního ruchu (FCR) Krkonoše byl založen sdružením Krkonoše - svazek měst a obcí s cílem propagovat krkonošský region,
podporovat realizaci celokrkonošských projektů, které vedle účinné
propagace mohou do Krkonoš přivést nové návštěvníky a budovat
společnou, prestižní značku „Krkonoše“ v tuzemsku i v zahraničí.

16

I v letošním roce 2012 jsou připraveny prezentace propagačních
materiálů všech subjektů, které přispívají do FCR, na tuzemských
i zahraničních veletrzích a výstavách, jichž se Krkonoše – svazek
měst a obcí účastní. V roce 2012 půjde o následující místa:
• 6. – 8.1. Německo - Chemnitz - nákupní centrum
- prospektový servis
• 12. – 15.1. ČR - mezinárodní veletrh Regiontour v Brně
• 27. – 29.1. ČR-TOURISM EXPO Olomouc – prospektový servis
• 27. – 29.1. Německo - mezinárodní veletrh Dresdner
Reisemarkt v Drážďanech
• 9. – 12.2. ČR - mezinárodní veletrh HolidayWorld v Praze
• 17. – 19.2. ČR - REGIONY ČR Lysá nad Labem
• 2. – 4.3. ČR – DOVOLENÁ A REGION Ostrava
• 5. – 7.3. ČR - For Bikes - veletrh cyklistiky v Praze
• 16. – 17.3. ČR - Infotour Hradec Králové
• 22. – 24.3. ČR - EUROREGIONTOUR Jablonec nad Nisou
• 9. – 11.4. Polsko - prezentace v OC Galeria Dominikanska
ve Wroclavi
• 11. – 12.5. Polsko - prezentace na Turistických trzích
v Jelení Hoře
• 12. – 13.5. Německo - Konventa Löbau
• Září
ČR - Krajské dožínky Hradec Králové
• Říjen
ČR - regionální veletrh ITEP Plzeň
• Listopad Polsko - OC Galeria Dominikanska ve Wroclawi
• Listopad Německo - mezinárodní veletrh TUC Lipsko
Nyní jde o to, aby všichni, kteří se chtějí při uvedených akcích
představit, předali své propagační materiály do kanceláře Krkonoše
– svazek měst a obcí, Zámek 1, Vrchlabí.
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslava Chaloupská, tel: 603 269 460,
e-mail: chaloupska@muvrchlabi.cz
Přispěvovatelé do FCR mají možnost volného využití jednotného
grafického stylu Krkonoš, který zřetelně identifikuje příslušnost ke
Krkonoším. Součástí je i logo Krkonoš, vhodné na propagační materiály, CD, mapy či tabule v terénu, internetové stránky, atd.
Bezplatná je možnost využití mapových podkladů celého krkonošského regionu firmy Geodezie-Online s.r.o. K dispozici jsou jednotlivé výřezy mapy v jakémkoliv měřítku, rozsahu od 1:10 000 –
1:50 000 určené na propagační materiály, mapy či tabule v terénu,
apod. nekomerčního charakteru.
Zdarma jsou zajištěny překlady textů (angličtina, němčina,
polština) vlastní prezentace na oficiální turistický webový portál
www.krkonose.eu v minimálním dostačujícím rozsahu dle rozhodnutí redakce.
Kontaktní osoba:
Josef Nosek, tel: 731 732 981, e-mail: nosekjosef@muvrchlabi.cz
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Krkonoše a „Krkonošská výzva 2012“ představeny na REGIONTOUR
Někdo objevuje krásy nejbližšího okolí, jiný hledá dobrodružství a zážitky až na druhém konci světa. Tu nejaktuálnější nabídku
poznávacích cest, zájezdů a výletů nalezli návštěvníci 21. ročníku
veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR právě zde. Čekal je
bohatý doprovodný program. Mezi vystavujícími nechyběly Krkonoše. Prostřednictvím Krkonoš - svazku měst a obcí v expozici Královéhradeckého kraje a nově také CzechTourism byly představeny
nejvyšší české hory s nabídkou aktivit.
Regiontour na brněnském výstavišti ve čtvrtek 12. ledna začal
a v neděli 15. ledna skončil. První dva dny určené pro odbornou veřejnost naplnily očekávání. Sešla se tu pěkná řádka osobností politického života i úředního prostředí českých ministerstev, krajů, měst
a obcí. Byl to čas určený k početným pracovním schůzkám.
V delegaci, která zastupovala nejvyšší české hory, přijeli představitelé Svazku Krkonoše. Při společné schůzce s první náměstkyní
Libereckého kraje p. Lidií Vajnerovou a náměstkem Královéhradeckého kraje p. Helmutem Dohnálkem proběhlo, vedle projednání
další spolupráce v oblasti cestovního ruchu, především představení
obsahu „Krkonošské výzvy 2012“. Jejím smyslem je právě v tomto
období, kdy se zpracovávají rozvojové dokumenty pro období let
2014 – 2020 na krajských i republikové úrovni, a připravují volby
i do krajských zastupitelstev, prosadit potřeby lidí, kteří v krkonošském regionu žijí, nebo ho navštěvují, v souladu s ochranou přírody
i životního prostředí. Aby se tak mohlo stát je nejvyšší čas si hlavní
problémy regionu ujasnit a hledat cesty jak je řešit. Záměrem je do
konce roku 2012 připravit na základě analýzy stavu a příčin doku-

ment „Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše“. Jeho závěry
všemi možnými cestami a úzkou spoluprací se všemi kompetentními orgány a zástupci samospráv, krajů a ministerstev, prosazovat.
Proto v rámci Krkonoš - svazku měst a obcí vznikla pracovní skupina
zaměřená na regionální rozvoj, která se otázkami budoucnosti Krkonoš zabývá. Oba vysocí představitelé krajů tento záměr i obsah
připravovaného dokumentu ocenili a přislíbili podporu nejenom
morální a politickou, ale také finanční.
Mirka Chaloupská, která prezentaci Krkonoš prostřednictvím
expozice na stánku Královéhradeckého kraje i CzechTourism koordinovala, doplnila: „Letošním ústředním tématem byla voda a cestovní ruch. V expozici proto nechyběl doplňkový program, který se
váže k vodě. Po prvních dvou dnech věnovaných odborníkům jsou
další dva dny určené široké veřejnosti. V sobotu návštěvníci dorazili
v hojném počtu. V neděli pak přišlo méně návštěvníků. Vysvětlujeme
si to i relativně vyšším vstupným, pro běžné návštěvníky. Příchozí,
kteří se u nás zastavili, se o Krkonoše velmi zajímali. Zaujal je náš
doprovodný program – ruční výroba perličkových vánočních ozdob
firmy Rautis z Poniklé.“
Pavel Klapuš, zastupující Krkonoše – svazek města a obcí, uvedl:
„Pokud jde o váhu předané informace, tak nenahraditelnou je samozřejmě osobní zkušenost. Jako další zdroj je to v současné době
internet, další komunikační prostředky a pak teprve veletrh. Řadu
lidí, kteří na něj zajdou, však upoutá nebo zaujme to, co na internetu
třeba nehledali nebo pominuli. Objeví tak nová místa, která posléze
navštíví. Potom považujeme naše prezentace za přínosné, kvalitně
provedené a veletrhy v tomto směru za smysluplné.“

Financování obcí – blýská se na lepší časy?
Reforma rozpočtového určení daní (RUD), která významným způsobem navýší příjmy naprosté většiny obcí – to je jedno z důležitých
témat, kterým se bude letos zabývat český Parlament. Právě při podepisování návrhu novely zákona, která změny v této oblasti provádí,
jsem se rozhodl představit základní parametry této předlohy občanům
Libereckého kraje, jejichž podpora mne před necelými dvěma lety přivedla do Poslanecké sněmovny.
Jaké jsou tedy hlavní principy reformy RUD, již se snažím prosadit
spolu s dalšími členy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů a nezávislých? Dříve, než přistoupím k zodpovězení této otázky, se pokusím vysvětlit, co se rozumí rozpočtovým určením daní. Tedy ve zkratce – jde o
soubor pravidel, podle nichž se rozdělují výnosy sdílených daní (patří k
nim především DPH a daně z příjmů) mezi stát a obce a mezi samotnými obcemi. Právě mechanismus rozdělování balíku peněz, který připadá
obcím, je podle našeho názoru nutné upravit.
V současnosti má totiž zcela nevyhovující podobu. Prostředky určené obcím se rozdělují následujícím způsobem: 3% tvoří prostý počet
obyvatel, tedy podíl počtu obyvatel obce na celkovém počtu obyvatel
České republiky, další tři procenta jsou přidělována na základě podílu
rozlohy obce na rozloze České republiky. Zbývajících 94 % sumy se rozděluje dle přepočteného počtu obyvatel – ten se násobí koeficientem
podle velikosti měst. O případných dalších sumách v podobě dotací
rozhodují ministerští úředníci. Tato pravidla se ovšem v zásadě netýkají
Prahy, Plzně, Brna a Ostravy, jejichž příjmy jsou upraveny speciálními
koeficienty. V důsledku toho pobírají uvedená města, v nichž žije pětina obyvatel České republiky, téměř polovinu příjmů ze sdílených daní.
Takové uspořádání nepovažuji za férové – zejména v situaci, kdy finanční poměry naprosté většiny obcí dlouhodobě nejsou uspokojivé.
Proto jsme s kolegy z poslaneckého klubu připravili návrh novely zákona
o rozpočtovém určení daní. Ten předpokládá následující změny kritérií:
na základě přepočteného počtu obyvatel bude rozdělováno 80 % prostředků, prostý počet obyvatel rozhodne o jejich desetině. Zbývajících
Rokytnický zpravodaj
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7 % se bude přidělovat dle počtu žáků MŠ a ZŠ a o 3 % z celkové sumy
rozhodne rozloha obce. Současně dojde k omezení dotačních titulů. Pozitivem je, že všechny obce (s výjimkou Prahy) budou podřízeny stejným pravidlům, přičemž pro jejich naprostou většinu bude důsledkem
navýšení příjmů jejich rozpočtů. Význam reformy ilustruje skutečnost,
že v konečném důsledku by došlo ke snížení rozdílu mezi příspěvkem na
Pražana a obyvatele Cvikova z 4,5 násobku na trojnásobek.
Jsem ostatně přesvědčen, že přínos navrhovaného opatření nejlépe osvětlí zcela konkrétní příklady. Právě zmíněný Cvikov by se
z necelých dvaatřiceti vyhoupl na jednačtyřicet milionů korun, Jilemnice by zaznamenala nárůst z osmatřiceti na třiapadesát milionů. To jsou již velmi zajímavé peníze. Mimochodem – zajímá-li vás,
o kolik by si polepšila vaše obec, navštivte internetovou stránku
www.obcelidem.cz, kde tento údaj snadno zjistíte.
V závěru bych rád zdůraznil, že plnější obecní pokladny nejsou jediným přínosem nastíněné reformy. Významně by se posílila také samostatnost obcí. Došlo by ke snížení administrativních nákladů a rovněž
by pokleslo riziko výskytu korupčního jednání. Naše iniciativa má i další nespornou výhodu – je totiž bezpochyby lepší, když o veřejných prostředcích rozhodují obecní zastupitelstva než zcela anonymní ministerští úředníci. Důvod je zřejmý: převážnou většinu členů zastupitelstva
občan zpravidla dobře zná a jejich činnost může snáze kontrolovat. To
v případě pražských úředníků neplatí.
Schválení této předlohy proto považuji za nezbytné – a věřím, že
nejsem sám. Města a obce by díky ní získaly nemalé prostředky, jež
by mohly vynaložit na plnohodnotné plnění svých běžných úkolů – od
oprav chodníků a pozemních komunikací, investic do veřejného osvětlení či vodovodní sítě až po podporu kultury. O tom, že se jim v současnosti potřebné množství peněz nedostává, se může přesvědčit každý
ve svém nejbližším okolí.
Mgr. Jan Farský
starosta Semil a poslanec Parlamentu ČR
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Zpevněné plochy jako nový předmět
daně z nemovitostí v roce 2012
V letošním roce mají nově povinnost podat daňové přiznání
nebo dílčí daňové přiznání vlastníci zpevněných ploch na druzích
pozemků „ostatní plocha“ a „zastavěná plocha a nádvoří“, kteří je
využívají k podnikatelské činnosti.
Povinnost podat přiznání má také každý nový poplatník nebo ten,
u něhož došlo oproti minulému roku k nějaké změně, např. nabytím
nebo prodejem nemovitosti, kolaudací, případně jinou změnou.
Posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitostí na
rok 2012, podle stavu platného k 1. 1. 2012, je 31. leden 2012.
Novým předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně se
v roce 2012 stávají zpevněné plochy pozemků, které jsou užívány
k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Zpevněnou plochou
pozemku se rozumí pozemek (nebo jeho část), evidovaný v katastru
nemovitostí s druhem pozemku „ostatní plocha“ nebo „zastavěná
plocha a nádvoří“, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce. Z důvodu zařazení zpevněných ploch pod daň z pozemků, jsou pak stavby zpevněných ploch
pozemků z předmětu daně ze staveb vyjmuty. Skutečnou výměru
zpevněné plochy není třeba pro účely přiznání k dani deklarovat geometrickým zaměřením ani znaleckým posudkem. Není-li potřebná dokumentace k dispozici, poplatník uvede v daňovém přiznání
výměru, kterou zjistil vlastním měřením. Detailnější informace ke
„zpevněným plochám“ lze nalézt na internetových stránkách české
daňové správy http://cds.mfcr.cz na úvodní straně „Aktuálně k dani
z nemovitostí“. Na stejném místě je zveřejněn i přehled koeficientů
daně z nemovitostí platných k 1. 1. 2012. Z celkového počtu 6243
obcí má pro rok 2012 místní koeficient navýšeno 403 obcí.
Změny, které vyplývají ze zákona nebo z obecních vyhlášek, jako
jsou např. změny sazeb daně, změny cen průměrné ceny půdy, změny koeficientů nebo zánik osvobození, nezakládají pro poplatníka
povinnost podat daňové přiznání. V těchto případech správce daně
vyměří daň a sdělí ji poplatníkovi platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Platné tiskopisy daňových přiznání na rok 2012 jsou, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, k dispozici jak na všech finančních úřadech, tak na internetových stránkách české daňové
správy v záložce „Daňové tiskopisy“. Daňové přiznání je možné
podat i elektronicky prostřednictvím aplikace „Daňový portál“
http://eds.mfcr.cz. Výhodou elektronického formuláře je, že obsahuje jednoduchého průvodce pro vyplňování přiznání, kdy se automaticky doplňují ceny půdy, sazby a koeficienty, které je jinak nutno
získat přímo na konkrétním finančním úřadě. Aplikace po vyplnění
celého tiskopisu zkontroluje formální správnost vyplněného přiznání a zároveň umožňuje jeho přímé odeslání finančnímu úřadu.
Pokud není takto odeslaná písemnost opatřena zaručeným elektronickým podpisem, je nutné do 5 dnů takové podání doplnit na příslušný finanční úřad o vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který
je systémem vygenerován po odeslání datové zprávy.
Včasným podáním daňového přiznání se poplatníci vyhnou pokutě v minimální výši 500 Kč, která vzniká za pozdní podání daňového přiznání o více než 5 pracovních dnů.
První termín splatnosti daně z nemovitostí je k 31. 5. 2012. Do té
doby, přibližně v polovině května, všichni poplatníci obdrží složenku s uvedením výše stanovené daně a výše případných přeplatků
a nedoplatků.
V Praze dne 20. 1. 2012
JUDr. Jaroslava Musilová
tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství
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Kvalita středního vzdělávání
v Libereckém kraji?
Ve všech ohledech podprůměrní!
Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu předložil Radě
Libereckého kraje informaci o tom, kterak byly děti z našeho kraje
v uplynulém školním roce úspěšné u maturitních zkoušek. Rada
kraje tuto informaci vzala na vědomí, ale žádné velké fanfáry při
tom nezněly.
Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) poskytlo Libereckému kraji oficiální výsledky maturitních zkoušek
konaných v roce 2011. Tzv. státní maturita se v průběhu let může
stát jedním z ukazatelů kvality vzdělávání poskytovaného středními školami.
Celkové výsledky (příloha č. 1)
V tzv. čisté míře úspěšnosti tedy podílu úspěšných maturantů z celkového počtu konajících maturitní zkoušku jsou výsledky
žáků ze středních škol Libereckého kraje jedenácté nejlepší, tedy
čtvrté nejhorší a dosahují cca 87% procent. Znamená to tedy, že
téměř 13% žáků, kteří skládali maturitní zkoušku, u ní neuspělo,
a to ani v řádném ani opravném termínu. Přičemž celostátní průměr úspěšnosti je téměř 89%. V nejlepším Zlínském kraji dosahuje
tato hodnota 91%. V nejhorším Ústeckém kraji pak úspěšně složilo
maturitní zkoušku 82% těch, kteří se k ní dostavili.
„V souvislosti se zveřejněnými výsledky maturit musíme konstatovat, že kvalitu vzdělávání na středních školách v Libereckém
kraji je z celkového pohledu třeba i nadále zvyšovat. Ve všech
sledovaných ukazatelích, patří Liberecký kraj mezi pět nejhůře
hodnocených krajů. Naše výsledky jsou oproti zbytku republiky
podprůměrné. Může to mít celou řadu příčin, ale za tu zásadní
považuji příliš velké kapacity středních škol v našem kraji, které
proto, aby byly schopny ekonomicky přežít, snižují požadavky na
studijní předpoklady, znalosti a dovednosti přijímaných žáků. Následně musí snížit i požadavky na výsledky v průběhu středního
vzdělávání. Samozřejmě existují i v našem kraji střední školy, jejichž výsledky snesou ta nejpřísnější kritéria“ komentuje zveřejněné výsledky maturit Radek Cikl (ČSSD), náměstek hejtmana, který
doplňuje: „Další příčinou, ne však druhořadou, pak je roztříštěnost vzdělávací nabídky na středních školách. Malé školy nejsou
dostatečně ekonomicky silné, a limituje to jejich možnost pracovat
jen s těmi nejlepšími pedagogy a pořizovat moderní pomůcky pro
vzdělávání. I tato skutečnost se jistě odráží ve zveřejněných výsledcích maturit.“
Profilová část maturitní zkoušky (příloha č. 2)
V profilové části maturity, tedy části, kterou si definovaly jednotlivé školy dle svého zaměření, patří náš kraj mezi tři s nejhoršími výsledky. Porovnáme-li úspěšnost dětí u společné a profilové
části maturity pak Liberecký kraj je krajem s nejnižším rozdílem.
Tato skutečnost nabízí dvě interpretace:
A. v našem kraji je v porovnání se zbytkem republiky nastavena
poměrně vysoká obtížnost profilové části maturity,
B. školy v Libereckém kraji v porovnání se zbytkem republiky velmi obtížně připravují své žáky na „odbornou část“ maturity.
„Hledání příčin nepříliš lichotivých výsledků maturantů v Libereckém kraji v profilové části není v současné době možné. Více
budeme vědět až v dalších letech, kdy budeme mít řadu výsledků
k porovnání. Celostátní zkouškou nám však bylo nastaveno zrcadlo a my se nyní musíme snažit zlepšovat. Stejně tak není možné
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dělat předčasné závěry ohledně výsledků
jednotlivých škol. Proto jsme se rozhodli
v současné době nesestavovat a nezveřejňovat žebříček úspěšnosti jednotlivých
škol. Školy své výsledky znají a je jen na
jejich vedení jak s touto zpětnou vazbou
naloží.“ dodává Radek Cikl.
Závěrem lze konstatovat, že souhrnné
výsledky za Liberecký kraj jsou podprůměrné, Liberecký kraj patří mezi 5 nejméně úspěšných krajů. Pokud Liberecký kraj
chce být úspěšnější, je nutné:
1. Zaměřit se na zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání – sledovat výsledky vzdělávání žáků v uzlových bodech,
využívat výsledků testování žáků základních škol pro potřeby přijímacího
řízení, provádět pravidelné hodnocení
kvality vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem
a soustředit se na posílení výběrovosti
škol.
2. Posilovat efektivní vynakládání zdrojů
– vést školy a školská zařízení k optimálnímu naplňování tříd a umožnit tak
zvýšení kvality a profesionality pedagogických sborů, upravovat kapacity škol
a školských zařízení s cílem podporovat
ekonomicky stabilní školské subjekty, podporovat účelnou profilaci škol
a oborovou prostupnost.

 Vymetání komínů

 Revize komínů-kontroly
 Rekonstrukce komínů

 Vložkování komínů
 Poradenství Jotul

NEJLEVNĚJŠÍ KOMÍNOVÉ SESTAVY

 Příklad komínové sestavy 7 m výšky, 30 X 30 cm tvárnice
Komínová vložka průměr 150, síla 1 mm nerez.

Provedení tvárnice betonová odlehčená,KOM deska

Izolační vata včetně hliníkové folie,
Vybírací dvířka, cena 21 000,-kč


(cena je včetně výpočtu komínového tahu a dopravy na místo)

Obchodní ředitelka Českomoravské stavební spořitelny, a.s.
nabízí pozici

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE




pro Jilemnicko

Náplní práce je především péče o stávající klienty
Základní proškolení a průběžné zvyšování kvalifikace je samozřejmostí
O místu v našem týmu obchodních zástupců rozhoduje pouze vůle a nasazení
Zájemci nechť pošlou přihlášku s životopisem na adresu:
Obchodní ředitelství ČMSS a.s., 28.října 17, email: vera.vlasakova@cmss-oz.cz
Telefon : 731 612 551
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Kulturní servis
Dětský karneval

Akce v okolí:

Neděle 19. 2. 2012 od 14 hodin v jídelně ZŠ,
hrát bude DJ UV.

• 10. 2. 2012 – Úsměvy strejce Floriána
– pásmo krkonošských poudaček v podání US Montalban z Jilemnice, v divadle Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou,
vstupné 30,- Kč (studenti, důchodci),
40,- Kč (dospělí)
• 11. 2. 2012 – Divadelní maškarní bál
v cirkusovém stylu, divadlo Krakonoš
Vysoké nad Jizerou
• 11. 2. 2012 – Skoky veteránů, Harrachov
• 12. 2. 2012 – Dětský maškarní bál,
divadlo Krakonoš Vysoké nad Jizerou
od 14.00 hodin
• 12. 2. 2012 – Masopustní pohádka,
aneb jak skřivánek Vánek musel vrznout – SD Jilm, Jilemnice, od 14.30
• 18. 2. 2012 – Ponikelský masopust na
Tuláčkově návsi
• 21. 2. 2012 – Jiří Schmitzer – recitál, SD
Jilm Jilemnice, od 19.30 hodin
• 23. 2. – 26. 2. – Ledová jízda 2012,
závod psích spřežení v Lánově na letišti, blíže na www.krakonos.mushing.cz.
• 6. 3. 2012 – DS Jiráskova divadla
v Hronově: Poprask na laguně, SD Jilm
Jilemnice, od 19.30 hod.
• 11. 3. 2012 – Spolek sešlých: Commedia dell´arte aneb Konec šejků v Čechách, SD Jilm, od 19.30 hod.

• 17. 3. 2012 – Příjezd Krakonoše,
Harrachov
• 22. 3. 2012 – Žena vlčí mák – česká
premiéra monodramatu francouzské
autorky Noelle Chateletové je hereckým koncertem Hany Maciuchové, SD
Jilm Jilemnice, od 19.30 hodin
• 25. 3. 2012 – DS Vojan Libice n. C:
Francis Joffo – Prázdniny snů, SD Jilm
Jilemnice, od 19.30 hodin
• 3. 4. 2012 – Václav Neckář a Bacily, SD
Jilm Jilemnice, od 19.00 hodin
• 14., 21., 28. února a 6. a 13. března
2012 – Dlouhý, Široký, Bystrozraký
– loutková pohádka Josefa Kopince –
Vršovského, Divadlo Krakonoš Vysoké
nad Jizerou, od 17:00 hodin, vstupné
30 Kč (děti), 40 Kč (dospělí). V případě zájmu diváků, další představení od
18:00 hodin.
• 16. a 23. února a 8. března 2012 –
Těšíme se na jaro – pásmo krkonošských poudaček v podání lidové vypravěčky Slávky Hubačíkové, Divadlo
Krakonoš Vysoké nad Jizerou, od 17:00
hodin, vstupné 30 Kč (studenti, důchodci), 40 Kč (dospělí)

Městské KINO

Velká Vánoční jízda

Kulturní dům
Rokytnice nad Jizerou
Sobota 25. 2. 2012 – od 19.00 hodin – Divadelní soubor TYL Slaná – Dale Wasserman:
Přelet nad kukaččím hnízdem
Předprodej vstupenek v Drogérii u Šárky.

ŠKODA PARK
a koncert NO NAME
V sobotu 3. března 2012 zavítá do Skiareálu
Horní Domky v Rokytnici nad Jizerou ŠKODA PARK se svým celodenním programem,
při kterém vystoupí slovenská skupina NO
NAME! Celým dnem Vás budou provázet známí moderátoři Adéla Gondíková a Martin
Dejdar.
• Více informací na www.skoda-park.cz

O dřevěného Krakonoše
V neděli 4. března 2012 pořádá Alpinclub Rokytnice nad Jizerou ve Skiareálu Horní Domky
již 11. ročník skialpinstického závodu O dřevěného Krakonoše.
• Více informací o závodě, propozice, přihlášky
naleznete na www.zavod.alpin-rokytnice.cz.

IV. Společenský ples
Mateřská škola Dolní Rokytnice Vás zve na
svůj IV. Společenský ples – 10. 3. 2012 ve
Sporthotelu Bohemia.

Jablonec nad Jizerou
ÚNOR / BŘEZEN

Sobota 10.03.2012 – 19:45 hodin

Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové
pohádce F. A. Brabce. Přístupný, vstupné 70,- Kč.

Film je příběhem přátelství a lidské odvahy
v době, kdy odvaha byla pozvánkou na popraviště. Na půdorysu kriminálního příběhu se přeneseme do jara 1953. Přístupný (12), vstupné
75,- Kč.

V Peřině

Mistrovský plán

Nejsou to žádní Dannyho parťáci, ale obyčejní
zaměstnanci luxusního hotelu. Přesto dali dohromady plán loupeže, který by pro svou genialitu mohl vstoupit do učebnic zločinu. Přístupný
(12), vstupné 60,- Kč.

Sobota 25.02.2012 – 19:45 hodin

Ocelová pěst

Nabízíme zprostředkování prodeje
či pronájmu nemovitostí. Tel.: 725 055 839
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Počítačově animovaný Velká vánoční jízda konečně nabízí odpověď na otázku, která nedá
spát žádnému dítěti: Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky?
Přístupný, vstupné 70,- Kč.

Sobota 11.02.2012 – 18:00 hodin

Sobota 18.02.2012 – 18:00 hodin

Každý objekt má svého kupce

Sobota 03.03.2012 – 18:00 hodin

V drsném a napínavém akčním snímku z blízké
budoucnosti Ocelová pěst představuje Hugh
Jackman Charlieho Kentona, bývalého boxera,
jehož milovaný sport ovládli dva a půl metru
vysocí oceloví roboti. Přístupný, vstupné 70,- Kč.

Ve stínu

Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený
ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české kinematografie. Filmy značené symboly (12, 15, 16, …)
jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 …
let jsou však nevhodné.
Změna programu a výše vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adresách:
www.jablonec-krkonose.cz
www.krkonose-smo.cz, www.kina.365dni.cz
Tel.: 481 591 437, 481 591 106
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Poudačka
Chlapský slovo.
„Táto, pučte mně pítku,“ židonil mladej
Kober, „na Rezku je tancovačka.“
„Copak kradu, nebo sem ňáká kampelička?“ Durdil se starej. Ale ďál to jen tak na
voko, toť se ví, že se nakonec nad svou kervej usternul. Vytáh pítku ze šrajtofle a dal ji
mladýmu: „Ale to ti poudám, na ňáký ponocování seš mladej, koukej bejť doma za
sjetla.“
„To víte, že budu.“ Jeho děkuju už mu vylítlo z deržky až mezi dveřma, jak přeprasec-

ky hemoval po náspi, k háji a na Rezek. Nnes
tam hrál jabloneckej Ulrych. Sál byl nahňácanej k prasknuti. Chasa zrouna terlovala
polku. Kober se po tý štrapáci za muzikou
musil nejdřiu uhasiť půllitrem pívištěte a jak
ho lábal, merčil po ďůčatech. Palla mu do
voka Otylka Třiberná. Co bych si daremně
uváděl hubu, ďůčiště jak rozkvetlej tulipán.
Nebylo proč si lámať makovici. Škverk po
ní a proterlovali se až do konce.
Nocej pak čábrovali hájem ke domu. Čulisnej hoch a eště čulisnější ďůčiště……? Toť
si umí každej vypodomniť, že pro ňákou hubičku zrouna dvakrát daleko nebylo. Museli
si i povodsúpnouť a selli do voňavý trávy.

Městská knihovna informuje
Nové knihy na leden
• Romány pro ženy:
• Váňová – Pavouk v síti
• Kubátová – Čas odpouštění
• Pospíšilová – Peří v průvanu
• Dousková – Darda
• Gaskellová – Alice a její muži.
Hříšná Lizzie
• Steel – Velká holka
• Garlock – Křehké souznění
• Deveraux – Vůně jasmínu
• Hilliges – Hvězdy nad Afrikou
• Benzoni – Rej dýk
Ostatní próza (humoristické, společenské a psychologické romány):
• Braunová – Kdopak to tu kope?
aneb Zápisky z plodové vody
• Beránková – Koně za plotem
• Hakl – Pravidla směšného
chování
• Novák – Aljaška
• Dickey – Vysvobození
Historické, životopisné a cestopisné
romány:
• Erickson – Královnina sokyně
• Dvořák – Lásky princezen
kuronských (Dramatické osudy
K. Zaháňské a jejích sester).
• Hejzlarovi – Na Řece
• Šimánek – Kanada. Divočinou
Severu
Napětí (detektivky, thrillery, horor,
fantasy):
• Francis - Hazard
• Vondruška – Letopisy Královské
komory VI
• Jedlička – Náruč plná milenek
• Läckberg – Vlastní spravedlnost
• Connelly – Zrušený rozsudek
• Kepler – Paganiniho smlouva
• Hamerová – Vím, co jsi udělal
• Levin – Ten báječný den
• Gaiman - Nikdykde
Nové knihy na únor:
• Romány pro ženy a společenské
romány:
• Brabcová – Žena v (kon)kursu
• Keleová-Vasilková – Lži
• Hutařová – Jedna vražda stačí
• Plocová – Všechno má svůj čas
• Wesley – Heřmánkový palouk
• Szabó – Dveře
Rokytnický zpravodaj
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• Scanlan – Návrat domů
• Broeckhoven – Ještě jeden den s
panem Julem
• Wood – Zlatá země
• Tesař – Deník rodícího (se) otce
Historické romány a humor:
• Follett – Pád Titánů
• Vondruška – Přemyslovská
epopej
• Smoljak – Hry a semináře (Divadlo Járy Cimrmana)
• Vaněk – Švejk za první světové
války, v ruském zajetí a v revoluci
Napětí (detektivky, thrillery,
fantasy):
• Grisham – Přiznání
• Clark – V náruči nepřítele
• Stalwood – Tajemství rukopisu
• Dovrtělová – Vražda na druhou
• Neff – Tma
• Lukjaněnko – Poslední hlídka
• Kulhánek – Vyhlídka na věčnost
• Pratchett – Zimoděj. Buch!
Populárně-naučná literatura:
• Pikora, Šichtařová – Všechno je
jinak, aneb Co nám neřekli o důchodech, euru a budoucnosti
• Mluv se mnou (Kniha o vzájemné
komunikaci pacientů, jejich
blízkých, lékařů a sester)
• Kulhánková - Mizející Ladak
• Motl – Oběti a jejich vrazi
• Jenšík – Skoncujeme s nimi!
Varšava bude zničena!
Knihovna v roce 2011 – čísla a zajímavosti (srovnání s r. 2010):
• Knihovna měla k 31.12.2011
celkem 15.811 knihovních
jednotek, z toho je asi 10.000
ve volném výběru (v půjčovně)
a nabízela 14 titulů nových
časopisů
• Nakoupeno bylo 557 knih a 218
jsme dostali darem
• Knihy pro dospělé: 546, knihy
pro děti: 229
• Registrovaných čtenářů: 310
(o 30 více), což je 10,39% z celkového počtu obyvatel města,
z toho: děti do 15-ti let: 137
(o 20 více)

• Ženy a dívky: 226, Muži a chlapci: 84
• Návštěvy fyzické (v půjčovně):
2.864
• Návštěvy webových stránek
a on-line katalogu: 1677 + 135
(7.868 hledání)
• Výpůjčky celkem: 10.015 knih
a časopisů (o 465 více), to je průměrně 835 výpůjček za měsíc
• Nejvíce výpůjček bylo v červnu,
březnu, listopadu a v září (přes
1.000)
• Nejvíce se chodí do knihovny
v úterý odpoledne.
• Výpůjčky - dospělí: 6.482
Výpůjčky - děti: 2.061 Periodika
(časopisy): 1.472
• Nejvíce se půjčuje beletrie pro
dospělé(romány): 5.731 (+ 129)
a příběhy pro děti: 1.704 (+247)
• Rezervací bylo vyřízeno 97
a výpůjček z jiné knihovny: 38

Anděličci strážničci pak musili se zaškmouřenejma vočima honnou dobu pačmákama přešlapovať a čkáť než se tý dva
vydováděj.
To je jennou jistý, že všechno na sjetě má
svůj konec. Pod hájem palla poslenní hubička a Otylka hemovala ke domu. Mladej klazan si posed na mez a vykouřil retku. Neměl
žánnej tumel, petrachtoval až za Kobylou
zazvoněj perní sluneční papersky. Inu, třeci,
jennou daný slovo je slovo. Dyť tátoj slibil,
že přičábruje ke domu za sjetla!
Míra Jon

Recepty
Maso na mandarinkách
kuřecí prsa nebo vepřové medajlonky –
pro 4 osoby (od paní Heleny Čechové)
• Maso nakrájíme na nudličky a necháme
uležet v marinádě: 4 polévkové lžíce sojové
omáčky, 4 pol. lžíce rumu.
• Maso orestujeme na oleji a vyndáme. Na
pánvi pak orestujeme pórek-celou zelenou
část. Přidáme 1 lžičku máčeného škrobu, šťávu ze dvou mandarinek, 2 mandarinky rozdělené na dílky a chvíli restujeme. Vrátíme maso
s marinádou a společně prohřejeme.

Jablkový moučník
od paní Heleny Linkové
• Listové těsto rozválime na velikost pekáče. Navrch dáme rozvařená jablka (větší množství),
ořechy, cukr, skořici.Posypeme drobenkou –
mouka, cukr, máslo ve stejném poměru.
• Pečeme krátce, aby byl koláč vláčný.

Klub českých turistů

Ve stopě 1. středoevropské padesátky
• 11.2.2012 – Pořádá Vysoké nad Jizerou, doprava linkovým autobusem v 8 hodin od ČSAD (staví jen ČSAD, Náměstí, Kroupa), kontakt:
Jan Mikulášek, tel.: 481 523 492
Přejezd Krkonoš 2012
• 18.2.2012 – 19.2.2012, sraz 18.02.2012 v 8.30 hod. u dolní stanice
lanovky na Lysou horu (platí pro obě trasy), kontakt: Ing. Jan Kocourek, tel.: 731 601 221
Přes tři kopce na Žalý
• 25.2.2012 – trasa 30 km Lysá hora – Žalý – Jilemnice, sraz v 9 hodin
na dolní stanici lanovky na Lysou horu, kontakt: Petr Rosůlek, tel.:
736 754 557
Na MDŽ do hospůdky 2012
• 10.3.2012 – trasa 10 km, sraz ve 13 hodin u Modré hvězdy, kontakt:
Eva Konířová, tel.: 608 059 716
Vítání jara na horách 2012
• 17.3.2012 – trasa cca 25 km, sraz v 9 hodin na dolní stanici lanovky
na Lysou horu, kontakt: Miroslav Kavan, tel.: 481 523 587
Poslední mazání 2012
• 31.3.2012 – trasa 10 - 99 km, sraz v 9 hodin u Krnapu, trasu je
možno krátit dle potřeby, kontakt: Jaroslav Hejral, tel.: 737 248 405
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Společenská kronika
Údaje za rok 2011:
K 31. 12. 2011 má Rokytnice
nad Jizerou 2.964 trvale přihlášených obyvatel, z toho je 23
cizinců.
V roce 2011 se do Rokytnice
nad Jizerou přistěhovalo 34 obyvatel, odstěhovalo se 68 občanů.
V rámci města se přestěhovalo
50 občanů.
V roce 2011 bylo u našeho
matričního úřadu uzavřeno 29
sňatků.
V roce 2010 se narodilo 25
dětí a zemřelo 42 občanů.

Děti narozené
v roce 2011:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saska Oliver
Poslušná Adéla
Putnová Nicol
Pohořalá Pavlína
Bulušková Simona
Hauzerová Tereza
Pařilová Viktorie
Drtinová Ema
Holcová Tereza
Krpatová Dominika
Tuláček Rudolf
Drahoňovská Lucie
Banýr Sebastian
Banýrová Vanessa
Pfeiferová Eliška
Brůha Antony
Bláha Tomáš
Kašťáková Valentýna

Víte, že...

•
•
•
•
•
•
•

Tošovský Filip
Olšanský Vojtěch
Šturmová Tereza
Šturmová Michaela
Hančová Adéla
Sirůčková Anna
Janata Tomáš

Občané zemřelí
v roce 2011:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crha Miroslav
Novotná Květuše
Mencová Irena
Gergischanová Eva
Vojkůvková Květoslava
Šinclová Božena
Lukeš Vlastimil
Janoušek Jaroslav
Setunský Karel
Hochmanová Irena
Jiřincová Blažena
Udatná Irena
Jirouš Vladislav
Monzarová Božena
Mach Pavel
Šamková Juliana
Soukup Dobroslav
Kubáček Josef
Kovařík Jiří
Pátková Věra
Řehořek Zdislav
Boudová Marta
Neťuka Martin
Ježková Helena
Vondra Josef
Švedlerová Marie
Holubcová Zdeňka

... letos, 15. ledna, uplynulo 90 let od narození
nejslavnějšího rokytnického literáta?
Franz Antonie Josef Fühmann se narodil do rodiny rokytnického lékárníka Josefa Rudolfa Fühmanna.
První čtyři roky navštěvoval malý Franz zdejší školu.
Poté ho otec poslal do jezuitské školy v rakouském
Kalksburgu (kousek od Vídně), odkud v roce 1936
utekl. Studoval na gymnáziu v Liberci a ve Vrchlabí.
Za studií ho oslovily německé nacionalistické
myšlenky, podle kterých si utvářel vlastní názory na tehdejší i možný budoucí svět. V šestnácti
letech se přidal k Hitlerjugend a později se stal
vojákem. V ozbrojených konfliktech působil jako
vojenský zpravodaj. Své příspěvky zasílal z Řecka
a Sovětského svazu. Rok před skončením války
studoval na důstojnické škole. Onemocněl a byl
hospitalizován v nemocnicích v Opole a Karlových
Varech, což znamenalo konec jeho vojenské kariéry. V roce 1945 se dostal do sovětského zajetí.
O rok později studoval na vysoké škole pro německé válečné zajatce v Noginsku (blízko Moskvy), kde byl „přeškolen“ a stal se přesdvědčeným
marxistou. Když se v zajateckých táborech od
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hermochová Miloslava
Pfeifer František
Martínková Anna
Polívková Alžběta
Hnyková Milada
Šašek Václav
Kouřil Vladimír
Růžičková Marie
Riegerová Jarmila
Plucha Jaroslav
Pohořalý Jiří
Martínek Jaroslav
Krupková Ludmila
Pelikán Vratislav
Zlámal Josef

Životní jubileum slaví
v měsíci
lednu a únoru 2012
tito naši spoluobčané :
80 let Rosůlková Soňa
81 let Janoušková Lidmila
Janoušková Marie
82 let Brož Josef
Gernert Kurt
Baudyšová Drahoslava
Metelka Antonín
Vait Mojmír
Prajslerová Božena
83 let Kmínková Božena
Slavíková Jaroslava
Slavík Václav
Malíková Drahoslava
Lukešová Božena
84 let Janoušková Olga
Pacholíková Jaruška

svých krajanů dozvěděl o koncentračních táborech, Hitlerovi a skutečných válečných zvěrstvech,
norimberských procesech, začal si klást si otázku,
jak je možné, že nevědomost vítězila nad Hitlerovými skutky. V zajateckém táboře dostal nabídku
pracovat pro Německou mládež a Německou demokratickou stranu. Dalším novým začátkem pro
něho byla Antifa – škola pro válečné zajatce v Orge
(blízko Rigy). V roce 1949 byl propuštěn a deportován do (Východního) Německa, kde žil až do
konce svého života (7. července 1984).
V padesátých letech žil Fühmann v Berlíně. Pracoval pro politický aparát NDR. V říjnu roku 1950
se oženil s Uršulou Böhmovou, která byla také
odsunuta ze Sudet (Slezska). O dva roky později
se jim narodila jediná dcera Barbara. S narozením
dcery začíná psát literaturu pro děti. Pracuje pro
Národně demokratickou stranu, píše do novin a ve
své tvorbě pro dospělé čtenáře reflektuje válku.
Od roku 1958 žil ve Východním Berlíně a stává se
spisovatelem na volné noze. S přestávkou působí
ve výkonné radě Svazu spisovatelů, v centrálních
orgánech německé kulturní unie a Sdružení pro
Německo-sovětské přátelství. Od roku 1961 byl
členem Akademie umění NDR.

86 let
87 let
89 let
90 let
91 let

Skalská Oldřiška
Patočka Karel
Hančilová Věra
Márynková Věra
Štěpánková Marie
Babková Jarmila
Lazarová Jarmila
Mrvová Věra
Zajíčková Miloslava
Doležalová Jaruška
Cabrnoch Bohuslav
Koldovská Vlasta
Nedomlelová Mathilda
Jónová Vlasta
Hezká Pěvuše
Všem oslavencům
blahopřejeme!

Poděkování:
Děkuji panu O. Pfeiferovi za
vstřícné jednání a důstojné
rozloučení se zesnulým panem
V. Pelikánem.
		
H. Mašínová
Děkuji nesmírně za ochotu
a laskavou péči sestřičkám
a ošetřovatelkám J. Černé,
I. Hanoutové, J. Votočkové,
G. Janákové a H. Čechové
věnovanou konci života naší tety
Anny Markové.
Moc a moc děkuji
		
Jana Brožová

Život Franze Fühmanna byl plný zvratů, především politických, což mělo zásadní vliv nejen na
jeho literární práci, ale také na jeho život. Ovlivnily
a zklamaly ho události roku 1968 v Československu, či zbavení občanství básníka a zpěváka Wolfa
Biermanna v roce 1976.
Fühmannova literární práce je silně ovliněna
zážitky z války, politickým smýšlením, ale také
nadšením pro legendy a mýty. Jeho tvorba obsahuje: poezii, eseje, povídky, romány, balet.
Věnoval se proze pro dospělé i děti. Za svoji literární práci získal několik ocenění: Cenu Heinricha
Manna (1956), Národní cenu za literaturu (1957
a 1974), Cenu kritiků (1977). Byl oblíbeným hostem literárních besed a autorských čtení. Německá televize o Fühmannovi natočila životopisný dokument (zčásti natáčený v Rokytnici).
Německý spisovatel a rokytnický rodák zemřel
těžce nemocný a zklamaný dobou.
Z bakalářké práce: Franz Fühmann und sein
literarisches Werk für Kinder od Pavly Štěpánové (Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta,
Brno 2011) čerpala Blanka Kučerová
1 - 2/2012

Rokytnický zpravodaj

Sport
Ski Klub Masters TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Vážení sportovní přátelé,
ve dnech 4. a 5. února 2012 se v Rokytnici
nad Jizerou uskutečnily dva mezinárodní Fis
závody Masters, a to obří slalom – 4. ročník
mezinárodního Fis závodu v obřím slalomu
Masters - Memoriál Dr. Jana Vedrala a slalom – 1. ročník mezinárodního Fis závodu
ve slalomu Masters.
Těchto závodů se zúčastnilo na 120 závodníků z Rakouska, Německa, Slovinska,
Polska, Ruska, Litvy, Slovenska a České republiky.
Kompletní zajištění těchto závodů prováděl Ski klub Masters za veliké a silné podpory výboru TJ Spartak Rokytnice a Spartak
Rokytnice a.s.
Závody byly na vysoké sportovní úrovni,
na perfektně připravených tratích a výborně organizovány, a to z toho důvodu, že
rozhodčí a technické čety pod vedením Ing.
Setunského pracovali v těžkých klimatických
podmínkách na jedničku.
Záštitu nad těmito mezinárodními závody převzali, předseda Českého olympijského
výboru MUDr. Milan Jirásek, hejtman Libereckého kraje Mgr. Stanislav Eichler a starosta Města Rokytnice nad Jizerou Ing. Petr
Matyáš, kteří společně s paní senátorkou
Mgr. Soňou Paukrtovou a s paní Annou Vedralovou také předávali ceny vítězům.
Již v průběhu závodu se jak závodníci,
tak i vedoucí jednotlivých výprav pochvalně
vyjadřovali o kvalitě závodů. Domnívám se,
že naše středisko Horní Domky je dneska po
stránce technické vybaveno tak, že na sjezdových tratích můžeme uspořádat jakýkoliv
mezinárodní závod.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem,
kteří se na přípravě mezinárodních závodů
jakýmkoliv způsobem podíleli, a to hlavně
předsedovi TJ Spartak Slavomíru Braunovi,
řediteli Spartak a.s. Ing. Ceé, tajemnici TJ
Spartak Martině Holubcové, řediteli závodu
Ing. Setunskému a celému jeho týmu, Ivě
Kárníkové a Michalu Kárníkovi, Radimu Šturmovi, který pracoval na reklamách a propagaci TJ Spartak Rokytnice a v neposlední
řadě členům Ski klubu Masters a dalšímu
podpůrnému týmu, který se na přípravě
těchto závodů podílel.
Měl bych se zmínit, že naši rokytničtí
závodníci se v silné konkurenci v závodech
neztratili a obsadili ve svých kategoriích vynikající umístění:
Rokytnický zpravodaj
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v obřím slalomu:
Erlebach Zdeněk – 1. místo
Čermák Jan – 1. místo
Dědeček Roman – 1. místo
Nechanická Dita – 1. místo
Samohel Jan ml. – 2. místo
Málek Jindřich – 3. místo
Samohel Jan st. – 3. místo
Jirman Jiří – 4. místo
Bičák Tomáš – 4. místo
Čermák David – 4. místo
Maximovič Daniel – 4. místo
Vaněk Tomáš – 4. místo
Prousek Jiří – 8. místo
ve slalomu:
Málek Jindřich – 1. místo
Dědeček Roman – 1. místo
Čermák Jan – 2. místo
Samohel Jan – 3. místo
Jiří Jirman – 4. místo
Bičák Tomáš – 4. místo		
Vaněk Tomáš – 6. místo
Gratulujeme!
Věřím, že oba mezinárodní Fis závody
Masters uspořádáme v roce 2013 na minimálně stejné úrovni jako letos.
Vladimír Málek
předseda klubu Masters

Závody v Rokytnici nad
Jizerou 4. - 5. 2. 2012
V sobotu a v neděli, 4. a 5. února 2012,
proběhly v Rokytnici nad Jizerou dva závody
v alpských disciplínách všech kategorií Masters, ženy a muži.
Sobotní závod v obřím slalomu se jel
jako 4. ročník „Memoriálu Dr. Jana Vedrala“.
Tento závod byl zařazen do závodů FIS a kromě tuzemských závodníků se ho zúčastnili
i závodníci ze zahraničí – z Litvy, Polska,
Rakouska, Ruska, Slovenska, Německa a Slovinska. Celkem startovalo 120 závodníků ve
všech kategoriích.
I nedělní závod ve slalomu byl zařazen
do kalendáře FIS závodů a byl mu přiznán
1. ročník. Počet startujících však byl nižší –
celkem startovalo 90 závodníků.
Oba závody byly velmi dobře připraveny
a zorganizovány, měly patřičný spád i vysokou sportovní úroveň, což jsme si pochvalovali všichni, kteří jsme se zúčastnili.

Florbal
3. liga mužů – divize II.
1. Fbc Most 2010
2. 1. FBC DDM Děčín 4
3. FBC Hotel Morris Česká Lípa B
4. Slavia TU Liberec
5. TJ Lokomotiva Louny
6. FBC PANTHERS LIBEREC
7. 1. FBK Campus Jablonec n. N. B
8. FbC Panteři Žatec
9. SCC Semily
10. SK Bivoj Litvínov B
11. TJ Spartak Rokytnice n. J.
Za to je třeba poděkovat všem, kteří se
na vlastním zabezpečení závodů podíleli,
vedení Spartaku Rokytnice n. Jiz., a.s. a členům technické čety při úpravách tratí. Nelze
zapomenout na všechny stavitele tratí, rozhodčí, časoměřiče, startéry i komentátora
na čele s ředitelem závodu Ing. Pavlem Setunským. K vysoké sportovní úrovni závodů
také přispěla technická delegátka FIS PaedDr. Olga Charvátová – Křížová jakož i rodina
Kárníkových.
Přesto, že počasí velice přálo pro samotné závody (tvrdý sníh, mrazivé počasí a zejména sluníčko), bylo tvrdou zkouškou pro
lidi zabezpečující jejich chod v terénu, neboť mráz, hlavně dopoledne, byl skutečně
silný.
Důstojný průběh závodů byl podtržen
i úrovní ocenění nejlepších závodníků, ale
i těch, kteří se k závodění vrátili po těžkých
úrazech a těžkých újmách na zdraví, přestože už nikdy jim porušené zdraví nedovolí
dosáhnout špičkového výkonu.
Závěrečné ceremoniály závodu „4. ročníku Memoriálu Dr. Jana Vedrala“ a 1. ročníku FIS závodu ve slalomu byly skutečně
na úrovni, neboť se ho zúčastnili opravdové
osobnosti - paní Anna Vedralová, MUDr. Milan Jirásek, předseda Českého olympijského
výboru, Mgr. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje, jakož i Ing. Petr Matyáš,
starosta Města Rokytnice n. Jiz.
Poděkování si zaslouží i pracovníci bufetu, kteří zvládli občerstvení na jedničku,
hostesky, fotografové i kameramani.
Závod by se neuskutečnil bez přispění
sponzorů, kteří jsou uvedeni na plakátech
a propozicích k závodům.
Nedílnou součástí závodů byla i patřičná
výzdoba, hlavně v prostoru dolní stanice LD
Horní Domky a v prostoru cíle. Toto zabezpečili členové klubu Masters na úkor svého
volného času.
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Závěrem však musíme vyzvednout zejména osobnost Vladimíra Málka a příslušníků jeho rodiny a firmy. Ti nesli na svých
bedrech největší podíl práce a starostí, spojených s oběma akcemi a přispěli na ně nemalými finančními částkami.
Úspěšné zvládnutí obou závodů a jejich
důstojný průběh přispívají k dalšímu zviditelnění TJ Spartak i samotného Města Rokytnice n. Jiz. a celého regionu.

Klub MASTERS při lyžařském klubu Spartaku
Rokytnice n. Jiz., jehož členy jsou nejen Rokytničáci, ale i přespolní - jako hostující členové, je
akceschopný a o jeho funkčnosti svědčí i vynikající výsledky jeho členů na těchto závodech, ale
i na závodech v rámci České republiky a v zahraničí. Kromě vyloženě sportovní funkce plní klub i
funkci společenskou a přispívá tak ke sportovně
společenskému vyžití jeho členů i v době, kdy
řada z nich již prožívá podzim života.

Za toto všechno patří jeho nejzasloužilejším členům včele s Vladimírem Málkem
náš dík a obdiv.
Za účastníky 4. ročníku „Memoriálu Dr.
Jana Vedrala“ a 1. ročníku závodu FIS ve slalomu a za klub MASTERS:
Ing. Jiří Prousek
hostující člen lyžařského klubu – Masters
při TJ Spartak Rokytnice n. Jiz.

Slalom – Jan Samohel

bach, 2. R. Kosík, 3.
Obří slalom – 1. Z. Erle

J. Málek

Slalom – 1. R. Dědeček, 2. J. Drlík, 3. R. Rafa

Obří slalom – Jan

Čermák

Obří slalom – 1. R. Zaboj, 2. J. Samohel, 3. J. Dupal

Obří slalom – Jan Samohel st.
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